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Α. Διζαγωγή 

 

“Οη ζθνπνί ηεο Δηαηξείαο είλαη λα δηεμάγεη ην επάγγεικα θαη ηελ επηρείξεζε ηεο απφ θνηλνχ 

(θνιιεθηηβηζηηθήο) γεσξγίαο...”1 

 

Ζ εξγαζία απηή επηθεληξψλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη άγλσζηε πηπρή ηεο ζπλεξγαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή εκθαλίζηεθε ζηελ ειιελφθσλε θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ ηελ 

πεξίνδν κεηά ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν – ηελ θνιιεθηηβηζηηθή αγξνηηθή παξαγσγή.2 Σν 

θαηλφκελν απηφ, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ηνπ έθηαζεο θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο, έρεη αγλνεζεί 

ηφζν απφ ηελ ηζηνξηθή, φζν θαη απφ ηελ θνηλσληνινγηθή έξεπλα. Απφ κηα θαζαξά 

πξαγκαηνινγηθή ζθνπηά, νη θνιιεθηίβεο θαηαηάζζνληαη σο εκπεηξηθφ ζηνηρείν ζην πεξηζψξην 

κηαο κεγαιχηεξεο Ηζηνξίαο, ηνπ πλεξγαηηζκνχ, ηεο Αξηζηεξάο, ηεο Κχπξνπ ή ηνπ Λανχ ηεο. 

Απηή ε εξγαζία αληηζηξαηεχεηαη ηελ πξαγκαηνινγηθή θαηάηαμε. Δζηηάδεη ζηηο θνιιεθηίβεο, 

επεηδή ζεσξεί φηη ε απφπεηξα θαη κφλν ηεο “απφ θνηλνχ” ηδηνθηεζίαο ζηελ παξαγσγή κπνξεί 

λα αλαδείμεη κηα άιιε πηπρή ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο θαη ηεο αξηζηεξήο εκπεηξίαο.3 

 

Ζ εκπεηξηθή έξεπλα βαζίζηεθε ηφζν ζε έληππεο αξρεηαθέο πεγέο φζν θαη ζε πξνθνξηθέο 

ζπλεληεχμεηο. Έληππν πιηθφ ζρεηηθφ κε ην ζέκα έρεη εληνπηζηεί ζην Κξαηηθφ Αξρείν, ζην 

Γξαθείν Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ, ζηελ Τπεξεζία Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο πλεξγαηηθψλ 

Δηαηξεηψλ, ζην ΑΚΔΛ θαη ζηελ Έλσζε Κππξίσλ Αγξνηψλ (ΔΚΑ). Παξάιιεια έρνπλ 

δηελεξγεζεί θαη απνκαγλεηνθσλεζεί πεξηιεπηηθά πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο4 κε ηνπιάρηζηνλ 

δχν άηνκα απφ θάζε θνιιεθηίβα.5 Ζ βαζηθή κεζνδνινγηθή αξρή, ε νπνία θαηεχζπλε ηελ 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, ήηαλ ε ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ γηα θαη ζε ζρέζε κε ηηο θνιιεθηίβεο. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ήηαλ ε πνιπεπίπεδε 

επεμεξγαζία ησλ πεγψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξάκεηξνπο ηεο πξνζσπηθήο κλήκεο θαη 

αληίιεςεο, ηεο ζεζκηθήο αλαγλψξηζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο εθηίκεζεο. Πέξαλ απφ ηε δηαζηαχξσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

ζπζρέηηζε ησλ γεγνλφησλ, ν αλαιπηηθφο ζηφρνο ηεο εμαμσγήο ζπκπεξαζκάησλ αθέζεθε 

αλνηρηφο, κε ηελ έλλνηα φηη ε εκπεηξία θαη ε ζεσξία δηαζπλδέζεθαλ, φρη αξρηθά αιιά ηειηθά, 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχληαμεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηα ρσξν-ρξνληθά ηεο πιαίζηα. 
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Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειεί κηα ζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηεζνχλ νη 

παξάκεηξνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο. Δδψ ν αλαιπηηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάγλσζε ησλ 

επξχηεξσλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ πεξηέβαιαλ ην θνηλσληθφ θαηλφκελν. Σν ηξίην 

θεθάιαην εζηηάδεη ζηνπο δξψληεο θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

θνιιεθηηβψλ. Ζ έκθαζε εδψ δίλεηαη ζηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ίδηνπ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ πξνεθηάζεσλ. Σν ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάιπζε 

ησλ θνιιεθηηβψλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαιχζεη ην θνηλσληθφ λφεκα θαη λα θσδηθνπνηήζεη 

ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπ θνιιεθηηβίζηηθνπ πεηξάκαηνο ζηελ Κχπξν. Σέινο, ζηνλ επίινγν 

αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη ειιείςεηο ηεο εξγαζίαο θαη γίλνληαη εηζεγήζεηο πξνο ηελ 

θαηέζπλζε κηαο ελδερφκελεο κειινληηθήο ηεο επέθηαζεο. 

 

Β. Πλαίζιο 

 

“Οη άλζξσπνη θηηάρλνπλ νη ίδηνη ηελ ηζηνξία ηνπο, αιιά δελ ηε θηηάρλνπλ αθξηβψο φπσο 

ζέινπλ, δελ ηε θηηάρλνπλ θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη, αιιά θάησ απφ 

ζπλζήθεο δνζκέλεο θαη κεηαδνκέλεο απφ ην παξειζφλ”. 6 

 

(ι) Οι ηέζζερις κολλεκηίβες 

 

Οη ηέζζεξηο θνιιεθηίβεο εκθαλίζηεθαλ ζην Γίθσκν ηεο επαξρίαο Κεξχλεηαο ην 1946, ζηα 

Πεξβφιηα ηεο επαξρίαο Λάξλαθαο ην 1947, ζηα Κνχθιηα ηεο επαξρίαο Πάθνπ ζηα ηέιε ηνπ 

1949, θαη ζην Απγφξνπ ηεο επαξρίαο Ακκνρψζηνπ ην 1951. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο, 

ιεηηνπξγίαο θαη δηάιπζήο ηνπο ππήξμε παξφκνηα ζηε κνξθή, κε εμαίξεζε ηελ θνιιεθηίβα ηεο 

Ολίζηαο ζην Γίθσκν, ε νπνία αλέπηπμε βηνκεραλία παξαγσγήο αζβέζηε,7 θαηέζηε 

νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη δηαιχζεθε αξγφηεξα ιφγσ εμσγελψλ παξαγφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ησλ δηαθνηλνηηθψλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ 1964. Ζ Ολίζηα, σο ε πξψηε απφπεηξα εγθαζίδξπζεο 

αγξνηηθνχ γεσξγηθνχ ζπλεξγαηηζκνχ ζε ζπιινγηθή βάζε, απνηέιεζε ην παξάδεηγκα θαη ην 

πξφηππν γηα ηηο ππφινηπεο θνιιεθηίβεο. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα 

ηα θαηαζηαηηθά ησλ ππνινίπσλ, ελψ κέιε ηεο ζηάιεθαλ ζηηο λέεο θνιιεθηίβεο γηα λα 

κεηαδψζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηεο ζπιινγηθήο παξαγσγήο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ νξγάλσζή 

ηνπο. ζνλ αθνξά ην λνκηθφ ηνπο θαζεζηψο, νη θνιιεθηίβεο ήηαλ εγγεγξακκέλεο σο 

πλεξγαηηθέο Γεσξγηθέο Δλψζεηο (Cooperative Farming Societies) – πλεξγαηηθέο Δπαχιεηο 

ζηελ αιιεινγξαθία ησλ θνιιεθηηβηζηψλ κε ηηο Αξρέο – θαη ζεσξνχληαλ εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Χο κεηνρηθέο εηαηξείεο κε λνκηθφ πξφζσπν, νη θνιιεθηίβεο 

επηζχλαπηαλ δάλεηα, αγφξαδαλ γε, εξγνδνηνχζαλ πξνζσπηθφ θαη εκπνξεχνληαλ αγαζά θαη 

ππεξεζίεο. Καζψο φκσο νη ζπλεηαηξηζκνί απηνί, κε εμαίξεζε ηελ Ολίζηα, δηαιχζεθαλ απφ ηα 
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κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, δελ πξφιαβαλ θαλ λα απνπιεξψζνπλ ηα αξρηθά ηνπο δάλεηα 

θαη δελ είραλ ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζνπλ ζε καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 

 

Οη ηέζζεξηο απηέο θνιιεθηίβεο απνηεινχλ ην βαζηθφ εκπεηξηθφ δείγκα θαη ην ζεσξεηηθφ 

επίθεληξν ηνπ θεηκέλνπ. Γηα λα αλαιπζεί φκσο επαξθψο ην πιαίζην δεκηνπξγίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ηεζζάξσλ θνιιεθηηβψλ, ζα εμεηαζηεί σο αληηπαξαβνιή θαη έλαο 

πέκπηνο γεσξγηθφο ζπλεηαηξηζκφο, ζηα Πφηηκα ηεο Πέγεηαο, ν νπνίνο ηδξχζεθε κε 

πξσηνβνπιία ηεο απνηθηαθήο θπβέξλεζεο ην 1950. Ζ επηινγή απηή δελ είλαη ηπραία. Ζ 

ηζηνξία ηεο πλεξγαηηθήο Έπαπιεο Πνηίκσλ Πέγεηαο δηαζηαπξψζεθε κε ηελ ηζηνξία ησλ 

ηεζζάξσλ θνιιεθηηβψλ. Χο θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία πνπ απνηέιεζε θαη κνληέιν 

δηαρείξηζεο θξαηηθήο γεσξγηθήο γεο, ε πεξίπησζε ησλ Πνηίκσλ ηεο Πέγεηαο κπνξεί λα καο 

βνεζήζεη λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ επξχηεξε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηε 

θνιιεθηηβηζηηθή αγξνηηθή παξαγσγή, δίλνληαο έηζη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Ζ εμέηαζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πλεξγαηηθήο Έπαπιεο Πνηίκσλ Πέγεηαο έρεη 

δηπιφ ζηφρν. Αθελφο παξέρεη έλα ηζηνξηθφ ζεκείν αλαθνξάο θαη αθεηέξνπ έλα ζπγθξηηηθφ 

πιαίζην αλάιπζεο. 

 

(ιι) Η Κύπρος καηά ηεν ύζηερε αποικιακή περίοδο 

 

Παξφιν πνπ ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηεο Κχπξνπ σο κέξνπο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνζκν – νηθνλνκία ρξνλνινγείηαη απφ ην 18ν αηψλα,8 ε νξηζηηθή 

επηθξάηεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν πξαγκαηνπνηήζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηεο 

βξεηαληθήο δηνίθεζεο. Ζ θπξηαξρία ηεο κηζζσηήο ζρέζεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε 

ζεζκνζέηεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο ζπγθεληξσηηθήο νξγάλσζεο θαη ν πνιηηηθφο 

δηαρσξηζκφο ζηε βάζε ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο εζλφηεηαο, ππήξμαλ νη ηξεηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο κεηάβαζεο ζηελ θαπηηαιηζηηθή λενηεξηθφηεηα, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 

1960 κε ηελ ίδξπζε ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο. Ο Αηηαιίδεο αληηιακβάλεηαη απηή ηελ εμέιημε 

σο ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή κεηακφξθσζε ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο.9 Με απηνχο ηνπο 

φξνπο, νη δηαδηθαζίεο ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 

1920, επηηαρχλζεθαλ θαη εληάζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1945-60 θαη είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαθκήο ηεο γεσξγίαο θαη ηελ εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο πφιεο επί 

ηεο ππαίζξνπ. Μέζα απφ ηελ αλζξσπνινγηθή νπηηθή ηνπ Λνΐδνπ, ε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθήο αλαδφκεζεο ηνπνζεηείηαη κέζα ζε έλα πιέγκα ζπγθξνπζηαθψλ ζρέζεσλ.10 Με 

απηφ ην θαθφ, ν εθκνληεξληζκφο πξνθάιεζε ηε δηάβξσζε ηεο παξαδνζηαθήο παηξηαξρίαο 

κέζα απφ ηελ εδξαίσζε ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο θαη κεηάιιαμε ηηο παξαδνζηαθέο ζρέζεηο 

εμνπζίαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο καδηθήο παηδείαο. Ο Καηζηανχλεο 
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επηθεληξψλεηαη ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο κεηαβνιήο θαη ζηηο ζρέζεηο 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ απνηθηαθή εμνπζία.11 Μέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε 

αλαδεηθλχεηαη ν αληηαπνηθηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, φπσο εθθξάζηεθε 

κέζα απφ ηελ ηαμηθή θαη εζληθναπειεπζεξσηηθή ζχγθξνπζε, ε νπνία θνξπθψζεθε ζην 

δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940. Μέζα απφ ηελ θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηνπ 

Παλαγηψηνπ αλαδεηθλχεηαη ε πνιηηηζηηθή ζχλζεζε ηεο θππξηαθήο αξηζηεξήο ππνθνπιηνχξαο 

κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή ζπλνξηαθή εκπεηξία ησλ δηεζλψλ θαη ηνπηθψλ ηαμηθψλ επηξξνψλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ.12 Με απηφ ην θαθφ ηα δίρηπα ηεο αξηζηεξάο εθθξάδνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ηελ 

πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή αληίδξαζε θαη αληίζηαζε ζηελ εκβάζπλζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

ζρέζεο θαη ζηελ επηβνιή ηεο εγεκνληθήο ηδενινγίαο – απνηθηνθξαηηθήο θαη εζληθηζηηθήο. 

 

Σν πιαίζην εξκελείαο απηήο ηεο εξγαζίαο εληνπίδεη ηνπο φξνπο ζπγθξφηεζεο ησλ αγξνηηθψλ 

θνιιεθηηβψλ ζηελ πιηθή ζπλζήθε ηεο πξνιεηαξηνπνίεζεο, ε νπνία επηβιήζεθε θαηά γεληθή 

νκνινγία κέζα απφ ην μεθιήξηζκα ησλ αγξνηψλ απφ ηνπο ηνθνγιχθνπο. Ζ πξνιεηαξηνπνίεζε 

νξίδεηαη σο ε επέθηαζε ηεο κηζζσηήο ζρέζεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηαθαζία θαη απνηειεί φρη 

απιψο νηθνλνκηθή αιιά θνηλσληθν-πνιηηηθή εμέιημε. Ζ πιηθή ζπλζήθε θαη ε εκπεηξία ηεο 

πξνιεηαξηνπνίεζεο σο ηζηνξηθή δηαδηθαζία πξνθάιεζε ηελ ηαμηθή δηαζηξσκάησζε πνπ 

δεκηνχξγεζε ηελ εξγαηηθή ηάμε ησλ πφιεσλ θαη ησλ κεηαιιείσλ.13 Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

θαη απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε κείσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γεσξγηθήο γεο σο 

ππνδνκήο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ην κηζζφ.14 Ζ εδξαίσζε ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο ζρέζεο νινθιεξψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1940 κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ, ε νπνία επέβαιε νξηζηηθά ην λφκν ηεο αμίαο θαη ζηελ 

θππξηαθή χπαηζξν. Ζ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, φκσο, δελ ππήξμε νχηε ζπλελαηηηθή νχηε 

νκαιή δηαδηθαζία. Οη ηνπηθέο αληηζηάζεηο ζην θεθάιαην εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ην 

ζπλεξγαηηθφ θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ηαπηφρξνλα σο άκπλα θαη 

πξφηαζε ησλ αγξνηψλ θαη ησλ εξγαηψλ ελάληηα ζηε θαη γηα ηε κνξθή ηεο αλάπηπμεο. Σα ίδηα 

απηά ζηξαηησηηθά θαη δεκφζηα έξγα, πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ νξηζηηθή επηθξάηεζε ηεο 

κηζζσηήο κνξθήο εξγαζίαο, απνηέιεζαλ ηαπηφρξνλα θαη πηπρή ηνπ θευλζηαλνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ν νπνίνο ελζσκάησζε ηελ εξγαηηθή ηάμε ζην θξάηνο κέζα απφ ηελ πνιηηηθή 

ξχζκηζε ηεο αγνξάο. 

 

Ζ πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλεξγαηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξνήιζε απφ ηα 

κεζαία ζηξψκαηα ηεο ππαίζξνπ, κε ηε ζηήξημε ελφο ηκήκαηνο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη είρε σο 

ζηφρν ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ρακειφηνθσλ δαλείσλ. Οη εηαηξείεο βαζίζηεθαλ ζηηο 

αξρέο ηεο αιιεινβνήζεηαο θαη ηεο απηνβνήζεηαο θαη νη κέηνρνί ηνπο ήηαλ «αιιειεγγχσο θαη 

απεξηνξίζησο ππεχζπλνη» απέλαληη ηξίησλ.15 ηαδηαθά ην ζπλεξγαηηθφ θίλεκα κεγάισζε, 

ελέηαμε θαη ηα ρακειά αγξνηηθά ζηξψκαηα θαη επεθηάζεθε ζηνλ εκπνξηθφ θαη θαηαλαισηηθφ 
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ηνκέα κε ηελ ίδξπζε νξγαληζκψλ δηάζεζεο πξντφλησλ θαη παληνπσιείσλ. Ζ βξεηαληθή 

απνηθηαθή θπβέξλεζε επέδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζπλεξγαηηθφ θίλεκα θαη 

ιεηηνχξγεζε ππνβνεζεηηθά ζηελ αλάπηπμή ηνπ, πξνσζψληαο ηελ αξρή ηεο απνηακίεπζεο θαη 

ηδξχνληαο μερσξηζηφ Σκήκα πλεξγαηηζκνχ ην 1936 θαη πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα ην 

1938.16 Μηα θπβεξλεηηθή έθζεζε κε ζέκα ηε “ζπλεξγαζία” θαη ηίηιν “Γηα ηηο πηζησηηθέο 

ζπλεξγαηηθέο εηαηξείεο”17 είλαη ελδεηθηηθή ηεο απνηθηαθήο αληίιεςεο ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ 

ζπλεξγαηηζκνχ θαη σο “ζρνιείνπ εμάζθεζεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κεζφδνπο”. Έλα άιιν 

απφζπαζκα ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ αλαθέξεη: “Πεξηιεπηηθά ζηε ζπλεξγαζία δίλνπκε σο εγγχεζε 

ην δηθφ καο πζηέξεκα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππνζεθεχνπκε φρη ηελ πεξηνπζία καο, αιιά ηελ 

εξγαζία καο. Ο εξγαδφκελνο γίλεηαη θαπηηαιηζηήο ηνπ εαπηνχ ηνπ”.18 Ζ πξνψζεζε ηνπ 

ζπλεξγαηηζκνχ, φπσο θαη ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ πνπ αθνινχζεζε ην 

1940,19 εληαζζφηαλ ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα ηεο απνηθηαθήο εμνπζίαο λα ζπκθηιησζεί κε 

ηα ιατθά θαη ηα αγξνηηθά ζηξψκαηα θαη λα αλαθφςεη ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ αληηαπνηθηαθνχ 

θηλήκαηνο. Σν ζπλεξγαηηθφ θίλεκα, ζην βαζκφ πνπ έκελε έμσ απφ ηελ πνιηηηθή, απνηεινχζε 

έλα δπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θπβεξλεηηθήο επηξξνήο κέζα απφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ δηρηχνπ δηαθίλεζεο ρξήκαηνο θαη πξντφλησλ. Δπηπξφζζεηα, ν ζπλεξγαηηζκφο απφ ηελ 

νπηηθή ηεο απνηθηνθξαηίαο, ζην βαζκφ πνπ «αλέηξεθε» κηα ηάμε ππεχζπλσλ κηθξν-

ηδηνθηεηψλ20 θαη εκθπζνχζε έλα αίζζεκα νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο ζηνπο ππεθφνπο, 

ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά ζηελ φπνηα πξνζπάζεηα δηαζάιεπζεο ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο. 

 

ην πνιηηηθφ επίπεδν, ε θηιειεπζεξνπνίεζε, πνπ επέηξεςε ην απνηθηαθφ θαζεζηψο γχξσ ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θηίζεη ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εμνπζίαο ηνπ, ππήξμε θαζνξηζηηθφο ζηαζκφο. Καη απηφ επεηδή 

ιεηηνχξγεζε σο θαηαιχηεο ζε κηα κε αλαζηξέςηκε δηαδηθαζία πνιηηηθνπνίεζεο ησλ καδψλ. 

Απηή ε πνιηηηθνπνίεζε εθθξάζηεθε κέζα απφ ηε δεκηνπξγία καδηθψλ νξγαλψζεσλ ηφζν ζηηο 

πφιεηο φζν θαη ζηελ χπαηζξν θαη ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα έληνλε πφισζε, ε νπνία 

εμειίρηεθε θαη ζε βίαηε ζχγθξνπζε ζε πεξηφδνπο εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ θαη ζε πεξηφδνπο 

εθηεηακέλσλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. Ο Φπρξφο Πφιεκνο θαη ν εκθχιηνο πφιεκνο ζηελ 

Διιάδα πξφζζεζαλ θαη κηα ηδενινγηθή επηθάιπςε ζηελ νπζηαζηηθά θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

ζχγθξνπζε ησλ παξαηάμεσλ Αξηζηεξάο θαη Γεμηάο ζηελ ειιελφθσλε θνηλφηεηα ηεο 

Κχπξνπ.21ζνλ αθνξά ηελ ηνπξθφθσλε θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ, νη ηάζεηο πξνο ην 

δηαρσξηζκφ απφ ηελ ειιελφθσλε πιεηνςεθία είραλ ήδε αξρίζεη λα εθθξάδνληαη ζε 

αληηπαξαβνιή κε ηελ θπξηαξρία ηνπ αηηήκαηνο ηεο έλσζεο.22 Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1940 δεκηνπξγήζεθαλ ακηγείο ηνπξθφθσλεο νξγαλψζεηο θαη ζσκαηεία, φπσο νη Σνπξθηθέο 

πληερλίεο θαη ε Έλσζε Σνχξθσλ Αγξνηψλ θαη άξρηζε λα αξζξψλεηαη ην αίηεκα ηεο 

δηρνηφκεζεο.23 Παξφιν πνπ ζε δηα-πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ν δηαρσξηζκφο δελ 

ππήξμε νχηε νινθιεξσηηθφο νχηε θαζνξηζηηθφο,24 ε απνπζία ηνπξθφθσλσλ Κππξίσλ απφ 
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πξσηνβνπιίεο φπσο νη αγξνηηθέο θνιιεθηίβεο είλαη ίζσο ελδεηθηηθή ηεο πνιηηηθήο απφζηαζεο, 

πνπ είρε αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ δχν θχξησλ θνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ. 

 

Απφ πιεπξάο ηερληθήο ππνδνκήο, ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν ζεκεηψζεθε 

ηεξάζηηα αλάπηπμε ηφζν ζηε κνξθή φζν θαη ζηα κέζα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Ο αξηζκφο 

ησλ δηαζέζηκσλ ηξαθηέξ θαη νη πνζφηεηεο ησλ δηαζέζηκσλ ιηπαζκάησλ απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά,25 ζέηνληαο έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

θππξηαθήο γεσξγίαο. Ο θαηαηεκαρηζκφο ηνπ αγξνηηθνχ θιήξνπ φκσο, ζπλέπεηα ηνπ εζηκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηζνθαηαλνκήο ηεο θηεκαηηθήο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ηεο ηνθνγιπθίαο, ζπλέρηζε 

λα εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο εθβηνκεράληζεο.26 Ζ ηεξάζηηα αχμεζε ησλ γεσηξήζεσλ ζηα 

κεηαπνιεκηθά ρξφληα έθαλε εθηθηή ηελ επέθηαζε ηεο κεραληθά αξδεπφκελεο γεο ζηηο 138 

500 ζθάιεο, επηθέξνληαο αχμεζε χςνπο 160% απφ ην 1946 κέρξη ην 1957.27 Ζ γεληθφηεξε 

έιιεηςε επελδχζεσλ, φκσο, ηφζν απφ ην απνηθηαθφ θξάηνο φζν θαη απφ ην ηδησηηθφ 

θεθάιαην, παξέηεηλε ηελ θξίζε ηεο γεσξγίαο θαη απέηξεςε ηελ αλάπηπμε καδηθνχ αγξνηηθνχ 

θαπηηαιηζκνχ ζηελ Κχπξν. Με απηά ηα δεδνκέλα, ν πηζησηηθφο ζπλεξγαηηζκφο θαηέζηε ληε 

θάθην ν θχξηνο θνξέαο αλαπηπμηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην βαζηθφ πεδίν ηεο δηαιεθηηθήο 

ηεο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο ζηελ χπαηζξν. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ αγξνηηθή θνηλσλία ζηελ 

εκπνξηθή νηθνλνκία28 δελ ήξζε, φκσο, κφλν κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ, αιιά θαη κέζα απφ ηελ αλαηξνπή θαη κεηαηξνπή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο. 

 

Οη παξάιιειεο πνξείεο ηεο πξνιεηαξηνπνίεζεο θαη ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ δελ απνηεινχλ ηπραίν 

γεγνλφο. Ο ζπλεξγαηηζκφο ππήξμε κηα κνξθή αληίζηαζεο ζηελ πξνιεηαξηνπνίεζε, κηα 

πξνζπάζεηα ησλ αγξνηψλ λα απνθχγνπλ λα μεπέζνπλ – κε ηνπο φξνπο ηεο επνρήο – ζηελ 

“ηειεπηαία ππνζηάζκε ηεο θνηλσληθήο εμαζιίσζεο πνπ θέξεη ην φλνκα εξγαηηθή 

ηάμε”.29 πσο ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζηηο πφιεηο, ην ζπλεξγαηηθφ θίλεκα ζηελ χπαηζξν 

έπαημε ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ εδξαίσζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζρέζεο θαζψο επηηάρπλε ηε 

δηάβξσζε ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Αλ ε 

δηαδηθαζία ηεο πξνιεηαξηνπνίεζεο απνηέιεζε ηε ζηηγκή ηεο ηππηθήο ππαγσγήο ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο ησλ Κππξίσλ ζην παγθφζκην θεθάιαην, ν ζεζκφο ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ έζεζε ηηο 

ηζηνξηθέο βάζεηο γηα ηελ πξαγκαηηθή ππαγσγή.30 Μέζα απφ ηηο πηζησηηθέο εηαηξείεο, νη 

αγξφηεο εμαζθάιηζαλ θαιχηεξνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πεξηφξηζαλ ην θαηλφκελν ηεο 

ηνθνγιπθίαο. ηε δηαδηθαζία απηή φκσο δελ απηνλνκήζεθαλ απφ ηελ αζηηθή ηάμε, αιιά 

αλέιαβαλ απηνί, ή θάπνηνη απφ απηνχο, ην ξφιν ηεο. Γελ αλέηξεςαλ, αιιά κεηάιιαμαλ ηε 

κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο εμάξηεζεο. Ζ ζρέζε ηεο “πνκηζηαξθάο” ή ηνπ “θνπκηζηαξιίθ” 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν γαηνθηήκνλαο έβαδε ηε γε θαη ην ζπφξν θαη ν 
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αθηήκνλαο ηελ εξγαζία, γηα λα κνηξαζηνχλ καδί ηε ζνδεηά, έδσζε ρψξν ζε πην ηππηθά 

νξζνινγηζηηθέο ζρέζεηο φπσο ην ελνίθην, ηελ ελνηθηαγνξά θαη ηελ ππνζήθεπζε. Ζ ζπλεξγαζία 

κεηακνξθψζεθε θαηά ηελ χζηεξε απνηθηαθή πεξίνδν κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ρξεκαηηθήο 

νηθνλνκίαο – απφ ηε βάζε ηεο άηππεο θαη άγξαθεο νηθνγελεηαθήο θαη θνηλνηηθήο 

αιιεινβνήζεηαο πέξαζε ζηε βάζε ηεο αηνκηθήο, κεηνρηθήο, ζπλεηαηξηζηηθήο ζχκπξαμεο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή φκσο, ε νπνία εκβάζπλε θαη επέθηεηλε ηελ θαπηηαιηζηηθή ζρέζε, ππήξμε 

ηαπηφρξνλα ηζηνξηθφ απνηέιεζκα θαη αηηία ηνπ ηαμηθνχ αληαγσληζκνχ. Καη ήηαλ γεληθφηεξα 

νη “αρφξηαγνη εξγάηεο”31 πνπ νξηνζεηνχζαλ ηηο παξάκεηξνπο ηεο θεθαιαηαθήο 

ζπζζψξεπζεο ηφζν ζηελ χπαηζξν φζν θαη ζηελ πφιε. 

 

Γ. Γρώνηες και δεμιοσργία 

 

“Ζ ηάμε νξίδεηαη απφ αλζξψπνπο θαζψο απηνί δνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία θαη ηειηθά απηφο 

είλαη ν κφλνο νξηζκφο” 32 

 

Σφζν νη ηαμηθέο φζν θαη νη πνιηηηθέο θαηαβνιέο ησλ αγξνηηθψλ θνιιεθηηβψλ εληνπίδνληαη 

ζηνπο αγξνηνκνξθσηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζηα ζσκαηεία ησλ ρσξηψλ. Οη κνξθσηηθνί 

ζχιινγνη33 θαη ηα ζσκαηεία ησλ ρσξηψλ εκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 σο 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ζνζηαιηζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ 

θππξηαθή χπαηζξν. Μέζα ζηηο γεληθεπκέλεο ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη εμαζιίσζεο, πνπ 

ζεκάδεςαλ ηελ θξίζε ηεο γεσξγίαο, νη άλεξγνη θαη άεξγνη αγξφηεο πξνζεγγίζηεθαλ απφ ηνπο 

θνκκνπληζηέο, νη νπνίνη θήξπηηαλ ηε γεληθεπκέλε κφξθσζε θαη ηε καδηθή νξγάλσζε. Οη 

ζχιινγνη θαη ηα ζσκαηεία απηά ζηέγαζαλ ηηο ζπληερλίεο θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπ παξάλνκνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Κχπξνπ θαη ηνπ ΑΚΔΛ θαη ιεηηνχξγεζαλ επξχηεξα σο δεκφζηνη 

ρψξνη πξνιεηαξηαθήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηδενινγηθήο επηκφξθσζεο. Μέζα απφ δηαιέμεηο, 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ην ζηήζηκν βηβιηνζεθψλ κε θνηλσληθφ πεξηερφκελν, νη 

πξνιεηαξηνπνηεκέλνη αγξφηεο ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ θνκκνπληζκφ. “Ζ γε αλήθεη ζε απηνχο 

πνπ ηε δνπιεχνπλ. Νφκνο θπζηθφο, άγξαθνο λφκνο, γξακκέλνο φκσο κε πχξηλα γξάκκαηα 

ζηε ζπλείδεζε φζσλ αγσλίδνληαη γηα ην ςσκί θαη ηελ ιεπηεξηά. Οη είισηεο, νη ζθιάβνη, νη 

δνπινπάξνηθνη, νη ελνηθηαζηέο θαη νη πνκηζηάξεδεο, νη μεθιεξηζκέλνη ηνπ θάκπνπ θαη ηνπ 

βνπλνχ είλαη δεκηνπξγήκαηα θαη ζχκαηα ελφο απζαίξεηνπ θαη αηζρξνχ εθκεηαιιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο”.34 

 

Πνηνο ήηαλ, φκσο, αθξηβψο ν ξφινο ηεο αξηζηεξήο ηδενινγίαο ζηε δεκηνπξγία ησλ αγξνηηθψλ 

θνιιεθηηβψλ; ε πνην βαζκφ κπνξνχκε λα δνχκε ηηο θνιιεθηίβεο σο ηδενινγηθά 

εκπλεπζκέλεο απφπεηξεο θνηλσληθνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ζε πνην βαζκφ κπνξνχκε λα 

ηηο δνχκε σο νηθνλνκηθά θαηεπζπλφκελεο πξάμεηο βηνπνξηζκνχ; Απηά ηα εξσηήκαηα δελ 
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επηδέρνληαη εχθνισλ απαληήζεσλ. Γηα ηνπο θνιιεθηηβηζηέο, ην “λα δήζνπλ” θαη ην “λα 

δψζνπλ παξάδεηγκα ζηνλ Κχπξην γεσξγφ”35 δελ ήηαλ δηαρσξηζκέλα. Μηα θάπνηα ηδενινγηθή 

ζπλεθηηθφηεηα απνηεινχζε νχησο ή άιισο πξνυπφζεζε γηα κηα ηφζν δεζκεπηηθή πξάμε φπσο 

ε ζπκκεηνρή ζε κηα νηθνλνκηθή θαη βηνπνιηηηθή ζπιινγηθφηεηα.“Ήηαλ ηφζνλ θνηλσληθά 

ζθηθηνδεκκέλνη νη ζχληξνθνη ηεο θνιιεθηίβαο. Σδαη ην πην βαζηθφλ, ην πην βαζηθφλ δελ είλαη 

ηα ιεθηά. Σν πην βαζηθφλ ελ ν άλζξσπνο, ν νπνίνο ελλά ζπλεξγαζηεί κεηαμχ ηνπ, ελλά ρηίζεη, 

ελλά νηθνδνκήζεη, ελλά παξάγεη. Μφλνλ ηδηακέ θαηαιαβαίλεηο ηελ αμία ησλ 

ζπληξφθσλ”.36 “Δμέξακελ νχιινη ηνλ ζθνπφ πνπ εγέλεηνπλ...λα εμαζθαιίζνπκελ κηαλ 

δνπιεηάλ λα δνπιέςνπκελ, λα θθάινπκελ έλα κεξνθάκαηνλ λα πεξάνπκελ. Σδαη νη παξαπάλσ 

εκπέεθαλ ηδαη κε ηδενινγία, εγηψ εκπέεθα παξφινλ πνπ είζηελ ρηήκαηα ν καθαξίηεο [ν 

παηέξαο κνπ], εκπέεθα κέζα γηα λα εληζρχζνπκελ ην θφκκα”.37 Οη θνιιεθηηβηζηέο δηάβαδαλ 

ηνλ αξηζηεξφ ηχπν θαη πιεξνθνξνχληαλ γηα ην ζνζηαιηζκφ θαη ηνπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.38 Μεξηθνί είραλ δεη απφ θνληά ηα εβξατθά θηπνχηο 

ζηελ Παιαηζηίλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζην βξεηαληθφ ζηξαηφ θαη είραλ 

εληππσζηαζηεί απφ ηελ νξγάλσζή ηνπο.39 ζν ηδενιφγνη φκσο θαη λα ήηαλ νη 

θνιιεθηηβηζηέο, άιιν ηφζν ήηαλ απφζηξαηνη θαη άλεξγνη “εξγαην-αγξφηεο” πνπ 

ζπλεηαηξίζηεθαλ ζηε βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Ζ ηδενινγία δελ κπνξεί λα 

αθαηξεζεί απφ ηα πιηθά ζπκθέξνληα, θαζψο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά 

νξίδνληαη. “Τπάξρεη ε άξρνπζα ηάμε, νη πινπζίνη λα πνχκελ ηδαη ππάξρνπλ ηδαη νη θησζηνί, 

νη εξγαδφκελνη. Ο εξγαδφκελνο επηδηψθεη ιιηφηηεξεο ψξεο [εξγαζίαο], παξαπάλσ 

κεξνθάκαηνλ γηα λα δήζεη. Ο πινχζηνο επηδηψθεη ή [φζνλ] ην δπλαηφλ λα ζνπ επηβάιεη 

ηδείλνλ πνπ ζέιεη, παξαπάλσ ψξεο κε ιιηφηηεξνλ κεξνθάκαηνλ. Σνχηε ελ κηα 

αξρή”.40 Δπνκέλσο, ην εξψηεκα πξέπεη λα ηεζεί δηαθνξεηηθά. Πνηεο ήηαλ νη επξχηεξεο 

ηζηνξηθέο θαη πνηεο νη ηνπηθά ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κέζα απφ ηηο νπνίεο γελλήζεθε ε 

θνιιεθηηβίζηηθε απφπεηξα; Καη πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο ησλ θνιιεθηηβηζηψλ κε ηνλ 

πεξηβάιινληα θνηλσληθφ ηζηφ; 

 

Ζ πξψηε θνιιεθηίβα γελλήζεθε κέζα απφ ηνλ αγψλα γηα ηελ απνζηξάηεπζε41 θαη 

ζεκαηνδφηεζε ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Οη θνιιεθηηβηζηέο ήηαλ φινη απφζηξαηνη ηνπ Β' 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πνπ γλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο απφ ηε ζεηεία θαη ηηο παξάλνκεο ηνπο 

πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην βξεηαληθφ ζηξαηφ.42 ληαο φκσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο μέλνη 

ζην Γίθσκν αληηκεησπίζηεθαλ αξρηθά κε δπζπηζηία απφ ηνπο ληφπηνπο.43 Έγηλαλ απνδεθηνί 

πξψηα σο απφζηξαηνη απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη κεηά σο Οληζηάηεο απφ ηε 

γεσγξαθηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Μέζα ζηηο ζπλζήθεο πνιηηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη παξαηαμηαθνχ 

αληαγσληζκνχ, ε γεληθφηεξε απνδνρή ηνπο σο ζπγρσξηαλψλ Γηθσκηηψλ παξέκεηλε ακθίβνιε. 

“Οη Γηθσκίηεο νη πξννδεπηηθνί ερεηξνθξνηήζαλ ηελ πξνζπάζεηαλ καο. Οη αληηδξαζηηθνί είπαλ 

φηη ήηαλ λα θχνπκελ λχρηα”.44 Ζ πνιηηηθή πφισζε ππήξμε ζρεηηθά ζηαζεξή παξάκεηξνο, 
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φπσο θαίλεηαη θαη κέζα απφ ηα ραηξέθαθα ζρφιηα θάπνησλ δεμηψλ Γηθσκηηψλ ζηελ εκθάληζε 

ησλ Οληζηαηψλ πξνζθχγσλ ζην Γίθσκν κεηά ηελ εζλνηηθή ζχγθξνπζε ηνπ 1964 – “ελ 

πεηξάδεη ζηφξ έππεζελ ε κηθξή Μφζρα”.45 

 

Αλ θαη ε δεχηεξε θνιιεθηίβα, ζηα Πεξβφιηα ην 1947, ήηαλ πξσηνβνπιία ησλ απνζηξάησλ, 

ήηαλ ε λενζχζηαηε Έλσζε Αγξνηψλ Κχπξνπ (ΔΑΚ) πνπ αλάιαβε ηελ νξγαλσηηθή θαη 

ζεζκηθή ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο.46 Ζ απφπεηξα απηή ζπλδέζεθε θαη λνεκαηνδνηήζεθε 

κέζα απφ ηνλ αγψλα ησλ αθηεκφλσλ γηα ηελ απφθηεζε γεο. Ζ παγθχπξηα ζπγρψλεπζε ησλ 

κνξθσηηθψλ ζπιιφγσλ ην 1946 θαη ε δεκηνπξγία ηεο ΔΑΚ, πέξαλ απφ κηα ζπγθεληξσηηθή 

αλαδηνξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ ηεο Αξηζηεξάο ζηελ χπαηζξν, απνηεινχζε θαη κηα θιηκάθσζε 

ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ αθηεκφλσλ.47Μέζα απφ ηελ ΔΑΚ ην αίηεκα ηεο αλαδηαλνκήο ηεο 

γεο ηέζεθε επηηαθηηθά θαη ζε παγθχπξηα βάζε. 

 

“...Οη αγξφηαη καο ρξεηάδνληαη γελ. Ζ γε είλαη δη' απηνχο ην θπξηψηεξνλ κέζνλ ηεο εξγαζίαο 

ησλ. ιε ε γε ησλ ηζηθιηθάδσλ, ησλ κνλψλ, ησλ ζξφλσλ, ησλ εκπνξνηνθνγιχθσλ θαη 

εκπνξνκεζηηψλ πξέπεη λα απαιινηξησζεί πξνο φθεινο ησλ αθηεκφλσλ θαη ησλ 

κηθξνθαιιηεξγεηψλ...”48 Ζ επξχηεξε επηδείλσζε ησλ ηαμηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ ην 

1948, κε ηηο κεγάιεο απεξγίεο ησλ κεηαιισξχρσλ θαη ησλ νηθνδφκσλ,49 ζπλέζεηε έλα 

εκπξεζηηθφ θιίκα. “Ζ κνπρηαξνθξαηία θαη ν δαπηηεδηζκφο φζν πάλε γίλνληαη πην 

πξνθιεηηθνί. Οη εζληθφθξνλεο εθκεηαιιεπηέο κεηαθέξνπλ θαη ζηελ χπαηζξν ηηο ρίηηθεο 

κεζφδνπο ησλ. Ο ρσξηθφο γηα απηνχο πξέπεη λα κεηαβιεζεί ζε ζχκα ησλ....Οη αγξφηεο καο – 

αο ην ληψζεη θαιά ε αληίδξαζηο – νχηε πακπνχιεο θνβνχληαη, νχηε απεηιέο, νχηε μφξθηα. 

Δίλαη απηνί δσληαλφ θνκκάηη ελφο ιανχ πνπ έλνησζε ηελ δχλακε ηνπ, βξήθε ηνλ δξφκν ηνπ 

θαη ηίπνηε δελ κπνξεί λα ηνλ αλαθφςεη. Ζ ψξα πνπ ν ζηαχινο ηνπ Απγείνπ ζα θαζαξηζηεί απφ 

ηελ ιατθή ζθνχπα δελ είλαη καθξπά”.50 ηελ επαξρία Λάξλαθαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξηνρή γχξσ απφ ην αξηζηεξφ ρσξηφ Κίηη, ε θαηαιήςε θαη θαιιηέξγεηα αλαμηνπνίεηεο γεο, 

γεξκαληθήο ζπλήζσο ηδηνθηεζίαο, είρε παξαηεξεζεί θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1940.51 ηα Πεξβφιηα ην 1948 κηα ηέηνηα “ιατθή απαιινηξίσζε” πξνθάιεζε ηελ επέκβαζε 

ηεο απνηθηαθήο αζηπλνκίαο θαη νη δεθανρηψ θαηαιεςίεο νδεγήζεθαλ ζηε θπιαθή. χκθσλα 

κε έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θαηάιεςε, ε ελέξγεηα ηνπο δελ ήηαλ κφλν νηθνλνκηθή 

αιιά θαη πνιηηηθή, παξά ην γεγνλφο φηη “ν ζχληξνθνο Παπατσάλλνπ εκήλπζελ καο φηη ε 

πξάμε καο ήηαλ παξάλνκε”.52 Οη θαηαιεςίεο ζπλδένληαλ κε ηνπο θνιιεθηηβηζηέο, νη νπνίνη 

ηνπο έδσζαλ κάιηζηα θαη αληιία λεξνχ θαη ζηάζεθαλ νηθνλνκηθά αιιειέγγπνη ζηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζήο ηνπο.53 

 

Σν ζπλεξγαηηθφ θίλεκα δελ κπνξνχζε λα κείλεη έμσ απφ ηελ ηαμηθή θαη πνιηηηθή ζχγθξνπζε. 

Ζ ξαγδαία ηνπ αλάπηπμε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ην είρε θαηαζηήζεη θνκβηθφ ζεκείν 
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ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ππαίζξνπ. Ήδε ην 1947 ππήξραλ 550 

εγγεγξακκέλα ζπλεξγαηηθά ηδξχκαηα θαη 81 593 κέιε.54 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπ ΑΚΔΛ 

θαη ηεο ΠΔΚ γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηηξνπψλ ησλ ζπλεξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ε 

κεξνιεπηηθή ζηάζε ησλ Βξεηαλψλ55 απνηεινχζε ηε θαλεξή φςε κηαο επξχηεξεο 

ζχγθξνπζεο. Ζ άιιε, ππνβφζθνπζα φςε, αθνξνχζε ην ίδην ην λφεκα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηε κνξθή, ην εχξνο θαη ηελ θαηεχζπλζή ηεο. Ση ήηαλ θαη ηη κπνξνχζε λα 

ήηαλ ν ζπλεξγαηηζκφο; Απνιίηηθν θίλεκα νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ή πνιηηηθφ θίλεκα 

θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ; Πνησλ ησλ ζπκθεξφλησλ εληέιεη; Μέζνδνο ελζσκάησζεο ησλ 

αγξνηψλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ή πξαθηηθή ζνζηαιηζηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο; Γηα ην 

ΑΚΔΛ ην ζπλεξγαηηθφ θίλεκα απνηεινχζε ηφζν κνξθή ηαμηθήο πάιεο φζν θαη ρψξν 

πνιηηηθήο ζηξαηνιφγεζεο. Ζ “εθδεκνθξαηηθνπνίεζε ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ” απνηεινχζε 

επίζεκα δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή ζέζε ηνπ θφκκαηνο απφ ην 1943.56 Σν λφεκα απηήο ηεο 

ζέζεο, βέβαηα, βξηζθφηαλ ππφ αδηάθνπε θνηλσληθή δηαπξαγκάηεπζε. Καη φζν απμαλφηαλ ε 

επηξξνή ησλ αξηζηεξψλ ζην ζπλεξγαηηθφ θίλεκα, ηφζν απμαλφηαλ θαη ν θίλδπλνο 

δηνιίζζεζεο ηνπ έμσ απφ ηα απνδεθηά γηα ηελ απνηθηαθή θπβέξλεζε πιαίζηα. 

 

Ζ θνιιεθηηβηζηηθή απφπεηξα, φπσο εθθξάζηεθε κε ηε δεκηνπξγία ηεο θνιιεθηίβαο ηεο 

Ολίζηαο θαη ησλ Πεξβνιηψλ, ήηαλ θάηη ην θαηλνχξγην, ηφζν γηα ηελ θππξηαθή θνηλσλία φζν 

θαη γηα ηελ απνηθηαθή εμνπζία. Ζ άξλεζε ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ε αιιειεμάξηεζε 

ζηε βάζε ηεο νκαδηθήο θαιιηέξγεηαο έδσζε λέν λφεκα ζηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

αιιειεγγχεο. Δλψ αθηήκνλεο θαη κηθξνθαιιηεξγεηέο απαηηνχζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα 

απαιινηξηψζεη ηελ ηζηθιηθάδηθε γε θαη λα ηε δηακνηξάζεη ζηνπο θησρνχο αγξφηεο, νη 

θνιιεθηηβηζηέο ηεο Ολίζηαο θαη ησλ Πεξβνιηψλ, κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπο, πξφβαιαλ ηε 

ζπιινγηθή ηδηνθηεζία θαη θαιιηέξγεηα σο ην πξφηππν ηεο ζπλεξγαζίαο ζηε ζθαίξα ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο. Ζ θνιιεθηηβηζηηθή ιχζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο, φκσο, απνηεινχζε 

αθξαία πνιηηηθή θαη ην ΑΚΔΛ δίζηαδε λα ηελ αθνινπζήζεη. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο ηδησηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, είηε άκεζα κε ηηο παξάλνκεο θαηαιήςεηο είηε έκκεζα κε ηηο λφκηκεο 

θνιιεθηίβεο, ειιφρεπε θηλδχλνπο ζπγθξνπζηαθήο ηαμηθήο αληηπαξάζεζεο θαη ππνλφκεπζεο 

ηεο γξακκήο ηεο “εζληθν-απειεπζεξσηηθήο ελφηεηαο”. Με δεδνκέλε ηε γεληθφηεξε αδπλακία 

ηνπ ΑΚΔΛ ζηελ χπαηζξν απέλαληη ζηελ ειιελν-νξζφδνμε παξάηαμε, ε πξφηαζε ηεο 

θνιιεθηηβνπνίεζεο ηεο γεσξγίαο ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλε. Καη ζίγνπξα δελ βξηζθφηαλ ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο εγεζίαο ηνπ ΑΚΔΛ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ πνιηηηθή εηζήγεζε ηεο 

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Έθην πλέδξην ηνπ θφκκαηνο ην 1949, φπνπ ε κνλαδηθή 

αλαθνξά ζηηο δπν θνιιεθηίβεο πνπ ππήξραλ ηφηε είρε ηελ κνξθή κηαο ζεκείσζεο ζηα πιαίζηα 

ηνπ θεθαιαίνπ ησλ καδηθψλ νξγαλψζεσλ, φπνπ εληαζζφηαλ ν ζπλεξγαηηζκφο. Απηή ε 

ζεκείσζε κε ηίηιν “Αγξνηηθέο Κνιιεθηίβεο” δήισλε φηη: “Πξέπεη λα ηχρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πξνζνρήο θαη βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ Κφκκαηνο θαη λα δνχκε κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα 
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πξνσζεζεί ην θίλεκα ηνχην. Κνληά ζηα άιια πξέπεη λα γίλεη αγψλαο γηα παξνρή ζε απηέο - 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ θνιιεθηίβα Πεξβνιηψλ – ηθαλνπνηεηηθψλ πηζηψζεσλ εθ κέξνπο ηεο 

πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο”.57 Σν “λα δνχκε” κπξνζηά απφ ηε κνλαδηθή αλαθνξά 

ζην “θίλεκα ηνχην” είλαη ελδερνκέλσο ελδεηθηηθφ κηαο επξχηεξεο αβεβαηφηεηαο. Σν επίζεκν 

ΑΚΔΛ δίζηαδε λα πξνσζήζεη ηελ θνιιεθηηβνπνίεζε σο πνιηηηθή, πξνηηκψληαο λα 

αλαθέξεηαη ζηε “ζπλεξγαηηθή θαιιηέξγεηα” σο κέζνδν νηθνλνκίαο. Με απηφ ελλννχζε ηελ 

θξαηηθή επηρνξήγεζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηαπηφρξνλε ρξήζε ζε πνιιά 

ρσξάθηα.58 Βέβαηα, ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΑΚ, ν αγψλαο γηα ηελ αλαδηαλνκή ηεο γεο 

απνηεινχζε ζηηγκή ελφο επξχηεξνπ αγψλα γηα ηελ θνιιεθηηβνπνίεζε.“...ε επηζηξνθή ηεο γεο 

ζηνπο θαιιηεξγεηέο ηεο ζεκαίλεη απνιχηξσζε ησλ γεσξγηθψλ κέζσλ ηεο παξαγσγήο, 

ζεκαίλεη αλάπηπμε ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, ζεκαίλεη αγξνηηθή άλνδν, επεκεξία θαη 

αλζξψπηλε δσή. Έηζη θαη κφλνλ έηζη ζα κπνξνχκε λα αλαθηλνχκε παξάπιεπξα θαη ηελ 

θνιιεθηηβίζηηθε θαιιηέξγεηα ηεο γεο. Ζ απαιινηξησκέλε γε δελ ζα πξέπεη λα 

θαηαθνκκαηηάδεηαη...Οη Παθίηεο θαη γεληθά φινη νη αθηήκνλεο θαη κηθξνθαιιηεξγεηέο πνπ 

αγσλίδνληαη γηα ηελ απαιινηξίσζε ηεο γεο, αο αθνκνηψζνπλ κέζα ηνπο ηελ κεγάιε απφθαζε 

λα κελ κνηξάδνπλ ηελ γε αιιά λα ηελ αθήλνπλ κνλνθφκκαηε γηα ζπλεξγαηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο”. 59 

 

Καη ε ηξίηε θνιιεθηηβηζηηθή απφπεηξα ζηα Κνχθιηα ηεο Πάθνπ ζπλδέζεθε κε θαη 

λνεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ αγψλα ησλ αθηεκφλσλ γηα ηελ απφθηεζε γεο. Αιιά ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε θαη νη ηνπηθέο θαη νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

δπν απφπεηξεο. Ζ πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηξίηεο θνιιεθηίβαο ζηα ηέιε ηνπ 1949 

– πνπ νλνκάζηεθε “ηνπ Ξεξνχ” θαζψο βξηζθφηαλ θνληά ζηνλ νκψλπκν πνηακφ – πξνήιζε 

θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απφ απφζηξαηνπο,60 αιιά κέζα απφ ηεξαξρηθέο δηαδηθαζίεο κε 

πξσηαγσληζηέο δπν θνκκαηηθνχο θαη δπν δηθεγφξνπο, φπσο καο πιεξνθφξεζε έλαο απφ ηνπο 

απφζηξαηνπο ν νπνίνο εθιέγεθε γξακκαηέαο: “Δλ εθάκακελ ηίπνηε εκείο, εκείο ήκαζηαλ 

φπσο ηα αξληά πνπ καο εθνινζχξλαλ, φηη ληαλ καο πνπλ εθάκλακελ”.61 Οη ζπκκεηέρνληεο ζε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα ήηαλ ιηγφηεξν ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο. Πέξαλ απφ ην φηη 

πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά ρσξηά θαη δελ γλσξίδνληαλ φινη κεηαμχ ηνπο, νη ζπλερείο 

θηινληθίεο ηνπο θαη ε έιιεηςε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επζχλεο απέλαληη ζηε 

ζπιινγηθφηεηα62 ζπλζέηνπλ κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα.63 Σν γηαηί δελ είλαη μεθάζαξν. 

Δλδερνκέλσο ε απάληεζε λα βξίζθεηαη ζηελ επξχηεξε αδπλακία ηνπ αξηζηεξνχ θηλήκαηνο 

ή/θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο θνκκαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ Πάθν ή/θαη ηελ πεξίνδν 1949-50. 

Απηέο νη ππνζέζεηο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο. Αο εμεηάζνπκε φκσο κηα 

άιιε παξάκεηξν, ζηελ νπνία δελ έρνπκε αλαθεξζεί αθφκα – ηε ζηάζε θαη ηελ πνιηηηθή ηεο 

απνηθηαθήο θπβέξλεζεο. 
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Ζ απάληεζε ηεο απνηθηαθήο θπβέξλεζεο ζην δηαρξνληθφ αίηεκα ησλ αθηεκφλσλ γηα ηελ 

απαιινηξίσζε θαη αλαδηαλνκή ηεο ηζηθιηθάδηθεο γεο ήξζε ην 1947 κε ηελ αγνξά ηεζζάξσλ 

ηζηθιηθηψλ ζηελ Πάθν, θάηη πνπ απνηέιεζε ηελ πην κεγάιε εμέιημε ησλ κεηα-πνιεκηθψλ 

ρξφλσλ.64 Ζ απαιινηξίσζε απηψλ ησλ βαζηθά αλαμηνπνίεησλ ηζηθιηθηψλ ηνπ Μπέε ζηα 

Κνχθιηα (δίπια απφ ην αγξφθηεκα φπνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ε θνιιεθηίβα ηνπ Ξεξνχ), ζηα 

Πφηηκα ηεο Πέγεηαο, ζηα Μακψληα θαη ζηελ Αρέιηα νπζηαζηηθά επηβιήζεθε ζηελ απνηθηαθή 

θπβέξλεζε, θαζψο απνηεινχζε θνηλφ θαη βαζηθφ αίηεκα θαη ηνπ ειιελν-νξζφδνμνπ θαη ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο, φπσο εθθξάζηεθε αληίζηνηρα κέζα απφ ηελ ΠΔΚ θαη 

ηελ ΔΑΚ.65 κσο, γηα ηελ απνηθηαθή θπβέξλεζε ε αγνξά ησλ ηζηθιηθηψλ ήηαλ πξψηα απφ 

φια νηθνλνκηθή επέλδπζε θαη ηξφπνο άζθεζεο πνιηηηθήο επηξξνήο. Πξνρψξεζε ζε 

βειηησηηθά έξγα ζηα ηζηθιίθηα απηά θαη ελνηθίαδε ζε πξνζσξηλή βάζε κεξίδηα γεο ζε 

νηθνγελεηάξρεο άληξεο, κέζα απφ ηηο ζπλεξγαηηθέο πηζησηηθέο εηαηξείεο ησλ γχξσ ρσξηψλ, 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα βξεη ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο γηα καθξνρξφλην 

ελνηθηνζηάζην.66 Μέζα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ηεζζάξσλ απηψλ ηζηθιηθηψλ ε απνηθηαθή 

θπβέξλεζε πξφβαιε ηηο δηθέο ηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαδηαλνκή ηεο γεο θαη ην δηθφ ηεο 

πξφηππν ζπλεξγαζίαο ζηε ζθαίξα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. “Πξνηείλεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζπλεξγαηηθέο γεσξγηθέο ελψζεηο πνπ ζα ελνηθηάζνπλ ηα ηζηθιίθηα απφ ηελ 

θπβέξλεζε θαη ζα ηα επαλα-ελνηθηάζνπλ ζηα κέιε ηνπο. Οη ελψζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη λα δηεπζεηήζνπλ γηα ηε ζπιινγηθή δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπο”.67 O θπβεξλεηηθφο απηφο ζηφρνο επηηεχρζεθε κφλν ζηα Πφηηκα 

ηεο Πέγεηαο ην 1950-1951 κεηά απφ αξθεηή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο απνηθηαθήο 

θπβέξλεζεο. “Ο δηνηθεηήο ηεο Πάθνπ αλέθεξε φηη, θαζψο ηα αξρηθά άηνκα πνπ επηιέγεθαλ 

σο δπλεηηθά κέιε ηεο πλεξγαηηθήο Έπαπιεο Πνηίκσλ αξλήζεθαλ λα απνδεθηνχλ ηνπο 

φξνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην ελνηθηνζηάζην ηνπ ηζηθιηθηνχ, άιια άηνκα κε ειαθξψο 

αλψηεξν θνηλσληθφ ζηάηνπο (of a slightly higher social status) επηιέγεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ 

ηελ εηαηξεία θαη ππφγξαςαλ ην ελνηθηνζηάζην κε ηνπο φξνπο ηεο θπβέξλεζεο”.68 

 

ζν φκσο ε δεκηνπξγία ηεο ηξίηεο θνιιεθηίβαο ηνπ Ξεξνχ ζηα Κνχθιηα ηεο Πάθνπ ζε έλα 

αγξφθηεκα, ην νπνίν ζπλφξεπε κε ην απαιινηξησκέλν, θπβεξλεηηθφ πηα, ηζηθιίθη ησλ 

Κνπθιηψλ, ζρεδίαζηεθε ή ηνπιάρηζηνλ πξνβιήζεθε σο ην αξηζηεξφ παξάδεηγκα ζηελ 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο γηα ηα ηζηθιίθηα, άιιν ηφζν ε πλεξγαηηθή Έπαπιε ησλ Πνηίκσλ 

ππήξμε ε αληη-παξαβνιή ζηελ θνιιεθηηβηζηηθή απφπεηξα. Αθνχ είρε ήδε δηακνηξάζεη ην 

ηζηθιίθη ζε θιήξνπο θαη αθνχ είρε ήδε μεθαζαξίζεη φηη ην ηζηθιίθη δελ ήηαλ πξνο δηαλνκή ή 

πψιεζε αιιά πξνο ζπιινγηθή ελνηθίαζε, ε θπβέξλεζε άξρηζε ζηα ηέιε ηνπ 1950 λα 

πξνηξέπεη ηνπο αγξφηεο ηνπο νπνίνπο επέιεμε γηα ην ζπλεηαηξηζκφ ζηα Πφηηκα λα 

ζπλεξγαζηνχλ. “Ήηνπλ έηνηκνη νη θιήξνη αιιά λα δεηο, [νη] ππεχζπλνη, ην Γεσξγηθφ Σκήκα 
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εθαηέβαιελ καο πξνζπάζεηαλ λα ηα ζπείξνπκελ νκαδηθά, λα θάκνπκελ θνιιεθηίβα....γηα λα 

δεη αλ έρνπκελ φξεμε λα δνπιέςνπκελ”.69Ζ ΔΑΚ Πάθνπ, φκσο, ακθηζβήηεζε θαη ηηο 

πξνζέζεηο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο απνηθηαθήο θπβέξλεζεο αληηδξψληαο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

νηθεηνπνηεζεί ηελ πξφηαζε ηεο νκαδηθήο θαιιηέξγεηαο. “Ση είδνπο νκαδηθή θαιιηέξγεηα ζα 

γίλεη εθεί κέζα; ν θάζε έλαο ζα έρεη απφ έλα θνκκάηη γεο θαη ζα είλαη ππφρξενο λα θάκλεη φηη 

θπηείεο ηνπ ππνδείμεη ν θπβεξλεηηθφο ιεηηνπξγφο....θαηά ηα άιια νκαδηθή ζα είλαη ε 

ππνρξέσζε έλαληη ηεο θπβέξλεζεο γηα λα εμνθιήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο”.70 

 

Με ηε δεκηνπξγία ηεο ηέηαξηεο θνιιεθηίβαο ζην Απγφξνπ ηεο Ακκνρψζηνπ ζηα ηέιε ηνπ 

1951, ε ΔΑΚ κεηξνχζε πέληε ρξφληα δξάζεο. Παξά ην φηη νη θνιιεθηηβηζηέο ήηαλ ΔΑΚίηεο ε 

δεκηνπξγία ηεο ηέηαξηεο θνιιεθηίβαο δελ θαίλεηαη λα πξνήιζε απφ ηελ ΔΑΚ σο νξγάλσζε. 

Ζ ΔΑΚ ζηήξηδε ηηο θνιιεθηίβεο θαζψο ζεσξνχζε φηη “κε ην έξγν ηνπο θηίδνπλ ηελ 

θαηλνχξγηα βάζε γηα ηελ αγξνηηθήλ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ καο”.71 Αιιά ηαπηφρξνλα σο 

καδηθή πνιηηηθή νξγάλσζε ζεσξνχζε φηη πξνηεξαηφηεηά ηεο ήηαλ ε πξνψζεζε ηνπ 

επξχηεξνπ αγψλα ελάληηα ζην “ηκπεξηαιηζηηθφ απνηθηαθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο”. “Υσξίο 

λα ακθηβάιιεη φηη θαη ζηνλ ηφπν καο ππάξρεη θάζε δπλαηφηεηα γηα λα επδνθηκήζεη έλα 

καδηθφ θνιιεθηηβίζηηθν ζχζηεκα εληνχηνηο ηνχην δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη θάησ απφ κηα 

μέλε αληηιατθή απνηθηαθή θπβέξλεζε γηαηί δελ ζπκθέξεη ζηνλ μέλν θπξίαξρν λα πξνθφςεη 

θαη λα επεκεξήζεη ν ιαφο καο. Σφηε κφλν ζάλαη εχθνιν λα πιαηχλεη ην θνιιεθηηβίζηηθν 

θίλεκα φηαλ ν δπζηπρηζκέλνο απηφο ηφπνο μεζθιαβσζεί εζληθά, πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά”.72 Οη θνιιεθηηβηζηέο ήηαλ θαη ζην Απγφξνπ “αξηζηεξνί ζπκπαζνχληεο”,73 αιιά 

“ην ΑΚΔΛ ηνπ Απθφξνπ ελέθξηλελ, δελ απνθάζηζελ ηελ πξάμε”.74 Ζ θνιιεθηίβα απηή είρε 

έληνλν ηνπηθφ ραξαθηήξα, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ φινη ρσξηαλνί, νη νπνίνη ζπλδένληαλ 

κεηαμχ ηνπο κε ζπγγεληθνχο θαη θηιηθνχο δεζκνχο. Απηφ πνπ θάλεη φκσο ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Απγφξνπ δηαθνξεηηθή απφ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο θνιιεθηίβεο είλαη ε ζπκκεηνρή ελφο κφλν 

απφζηξαηνπ θαη ησλ γπλαηθψλ σο κεηφρσλ απφ ηελ αξρή ηεο πξνζπάζεηαο. Δληνχηνηο, απηφ 

δελ ζπλνδεχηεθε θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηηξνπή ηεο θνιιεθηίβαο, θαζψο θαη εθεί, 

φπσο θαη ζηηο άιιεο θνιιεθηίβεο, ηα κεξνθάκαηα παξέκεηλαλ άληζα75. Αιιά ην γεγνλφο φηη 

εθεί νη γπλαίθεο είραλ απφ ηελ αξρή ην δηθαίσκα λα ζπλαπνθαζίδνπλ σο κεηφρνη θαη ε 

πιεξνθνξία φηη εθεί “νη γελαίηδεο εκηινχζαλ, είραλ παξαπάλσ γιψζζα πνπ 

καο”76 απνηεινχλ ελδερνκέλσο ελδείμεηο κηαο επξχηεξεο ακθηζβήηεζεο ηεο αληξηθήο 

εμνπζίαο σο αλαπφζπαζηνπ κέξνπο ηεο ηζηνξηθήο θξίζεο ηεο παξαδνζηαθήο παηξηαξρηθήο 

εμνπζίαο.77 

 

Γ. Λειηοσργία και διάλσζε 
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“Ώζπνπ λα γελλεζνχκελ επεζάλακελ...ζηα ηέζζεξα πέληε ρξφληα εβξεζήθακελ 

ηδησηηθνπνηεκέλνη”78 

 

Σν θαηλφκελν ησλ αγξνηηθψλ θνιιεθηηβψλ, σο κηα θαηάζηαζε πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηε 

ζπλεχξεζε ηεο αξηζηεξήο ηδενινγίαο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο πξαθηηθήο, ζπληζηά έλα πβξίδην 

ηεο επνρήο ηνπ. Ζ θνιιεθηηβηζηηθή απφπεηξα είρε θάηη θαη απφ ηελ ηαμηθή ζχγθξνπζε θαη 

απφ ηελ εδξαίσζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζρέζεο. Οη θνιιεθηηβηζηέο ήηαλ αξηζηεξνί, ζην βαζκφ 

πνπ ε αξηζηεξή ηδενινγία ζπγθξνηεί ηξφπν αληίιεςεο ηεο θνηλσλίαο θαη λνεκαηνδφηεζεο 

ηεο πνιηηηθήο. Με απηή ηελ έλλνηα, κνηξάδνληαλ κηα εζηθή ηεο πξάμεο, έλα παξάδεηγκα 

ηαμηθήο αληίζηαζεο κε ηνπο θαηαιεςίεο ησλ Πεξβνιηψλ. Ήηαλ φκσο θαη επηρεηξεκαηίεο ζην 

βαζκφ πνπ ε επηρείξεζε ζπγθξνηεί δίρηπν εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη 

θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο. Με απηή ηελ έλλνηα νη θνιιεθηηβηζηέο εμαζθνχζαλ ηηο 

ζπλεξγαηηθέο αξρέο ηεο αιιεινβνήζεηαο, ηεο απηνβνήζεηαο θαη ηεο απνηακίεπζεο. Ζ 

θνιιεθηηβηζηηθή απφπεηξα απνηεινχζε ηαπηφρξνλα πξσηνπνξία θαη πεξηζψξην ηνπ ιατθνχ 

θαη ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Οη αγξνηηθέο θνιιεθηίβεο ήηαλ θαη κνξθή ζηξαηεπκέλνπ 

κνληεξληζκνχ79 πνπ επηζπκνχζε “λα πξαγκαηψζεη φηη ν θφζκνο, ν απιφο θφζκνο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη, κπνξεί λα δήζεη ηδαη κπνξεί λα κεηαδψζεη ηδαη θψηα αθφκα ζηεο επφκελεο 

επνρέο”80θαη κε αθνκνηψζηκν ππφινηπν ζηηο αθεγήζεηο ηνπ Σκήκαηνο πλεξγαηηζκνχ.81 Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα αθξηβήο: “άιιεο ελψζεηο”. 

 

Ο θάζε θνιιεθηηβηζηήο ήηαλ, κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, εθηφο απφ ζπληδηνθηήηεο θαη 

εκεξνκίζζηνο ππάιιεινο ηεο ζπλεξγαηηθήο εηαηξείαο θαη ακνηβφηαλ αλάινγα κε ηηο κέξεο 

εξγαζίαο ηνπ. Σν χςνο ηνπ κεξνθάκαηνπ εμαξηνχληαλ απφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο εξγνδφηξηαο εηαηξείαο θαη απμαλφηαλ ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ θεξδνθνξία 

ηεο. ε πεξηφδνπο απμεκέλεο αλάγθεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, φπσο ηελ επνρή ηνπ ζέξνπο, ε 

εηαηξεία πξνζιάκβαλε θαη επνρηαθνχο εξγάηεο82 απφ ηα γχξσ ρσξηά. Οη εξγαδφκελνη απηνί 

πιεξψλνληαλ κε ηα κεξνθάκαηα ηεο αγνξάο πνπ ήηαλ πην ςειά απφ απηά πνπ έδηλαλ ζηνπο 

εαπηνχο ηνπο νη θνιιεθηηβηζηέο. Οη θνιιεθηίβεο, σο κηα κνξθή ζεζκνζέηεζεο ηεο ηαμηθήο 

ζχγθξνπζεο, ήηαλ επεξεαζκέλεο ηφζν απφ ηελ εξγαηηθή πξνέιεπζε φζν θαη απφ ηελ 

εξγαηηθή ηδενινγία ησλ πξσηαγσληζηψλ. Σα ρακειά κεξνθάκαηα φκσο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

πνιιέο ψξεο εξγαζίαο, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπληήξεζε ελφο ζρεηηθά ρακεινχ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, ην νπνίν δηάβξσζε ην εζηθφ ησλ κειψλ θαη απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο 

ιφγνπο ηεο δηάιπζεο ησλ θνιιεθηηβψλ ζηα Πεξβφιηα, ζχκθσλα κε ηνλ Υξίζην Ρνπζή θαη 

ζην Απγφξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Σξχθσλα Κανχιια. Ζ απνπζία ηδηνθηήηε-εξγνδφηε δελ 

ζήκαηλε απαιιαγή θαη απφ ηνπο ζθιεξνχο φξνπο ηεο πξψηκεο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο 

θαη γηα ηνπο θνιιεθηηβηζηέο απηφ δελ ήηαλ ηδενινγία αιιά βίσκα. Ζ κεηαβαηηθφηεηα ηεο 
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επνρήο, κέζα ζηελ νπνία εκθαλίζηεθαλ νη θνιιεθηίβεο, πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηα πεξηζψξηα 

ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Απφ ηε κηα, ε εδξαίσζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζρέζεο πξαγκαηνπνηνχληαλ 

επί ηεο παξαηεηακέλεο θξίζεο ηεο γεσξγίαο θαη, απφ ηελ άιιε, ε γεληθή βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ κέζα απφ ηνπο αγψλεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο 

δηάβξσλε θάζε ηδενινγία ιηηφηεηαο. “Άξθεςελ ν θφζκνο ηδαη εβαξθέηνπλ λα πνχκε δηφηη 

ιαιεί ζνπ ξε θνπκπάξε κα ζηελ Γεηδέιηα πνπ παλ νη εξγάηεο, πηάλνπλ δεθαηξία ζειίληα, 

δψδεθα ζειίληα, εκείο λα καρνχκαζηελ ηζάππα δψδεθα ψξεο δεθαηέζζεξηο ψξεο ην 

εηθνζηεηξάσξν ηδαη λα πηάλνπκελ έμη ζειίληα;”83 ηελ Ολίζηα ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο 

θεξδνθφξαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο αζβέζηε πνπ επέηξεςε ζηελ εηαηξεία λα επηβηψζεη, 

θαζψο εθεί νη θνιιεθηηβηζηέο δελ “βαξέζεθαλ”. 

 

Ζ πβξηδηαθή ππφζηαζε ηεο θνιιεθηηβηζηηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο κπνξεί λα ηδσζεί θαη σο 

κηα αλάκεημε ηεο εξγαηηθήο ηδενινγίαο θαη ηεο αγξνηηθήο ηδηνθηεζίαο. Μηα αλάκεημε φκσο 

ζπγθξνπζηαθή θαη ζπλαηλεηηθή ηαπηφρξνλα, ε νπνία ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηεο 

"αξηζηεξήο ππνθνπιηνχξαο84" θαη ηεο απνηθηαθήο θπβέξλεζεο. Ζ Ολίζηα ζπκβφιηδε ηε 

ζεζκνζέηεζε ηεο θηλεκαηηθήο εκπεηξίαο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ν εγέηεο ηεο έγηλε 

αξγφηεξα πξφεδξνο ηεο ΔΚΑ (κεηνλνκαζία ηεο ΔΑΚ) θαη βνπιεπηήο Κεξχλεηαο.85 Ζ 

επηηπρία ηεο θνιιεθηίβαο ηνπ Γηθψκνπ ζπληζηνχζε κηα κνξθή απηνζπγθξφηεζεο ηεο ηαμηθήο 

ζχγθξνπζεο, σο παξάδεηγκα κέζα απφ ην ζεζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο. ηα Πφηηκα ηεο Πέγεηαο ν 

ζπκβνιηζκφο ήηαλ πιήξσο αληεζηξακκέλνο. Δθεί, ζηελ θπβεξλεηηθή “θνιιεθηίβα”, ήηαλ ν 

ζεζκφο ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ απηνζπγθξνηήζεθε κέζα απφ ηελ ηαμηθή ζχγθξνπζε. Σν ηζηθιίθη 

ρσξίζηεθε ζε ηξεηο πεξηνρέο θαη δηακνηξάζηεθε ζε είθνζη νθηψ θιήξνπο, πνπ απνηεινχληαλ 

απφ ηξία ηεκάρηα ν θαζέλαο, θαη ε πλεξγαηηθή Έπαπιε Πνηίκσλ Πέγεηαο ιεηηνχξγεζε σο 

εηαηξεία ελνηθίαζεο γεο απφ ην θξάηνο θαη ππελνηθίαζεο ηεο ζηα κέιε ηεο. πσο ήζειε ε 

ηδηνθηήηξηα θπβέξλεζε, ην ελνηθηνζηάζην νξίζηεθε γηα 30 ρξφληα κε αξρηθφ εηήζην ελνίθην 

250 ιίξεο θαη κε πξφλνηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ ηηκψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηνλ εηήζην δείθηε ηηκψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο86. 

ηα Πφηηκα ηεο Πέγεηαο ε νκαδηθή θαιιηέξγεηα δελ απνηεινχζε αίηεκα ησλ αγξνηψλ αιιά 

εθ ησλ πζηέξσλ εηζήγεζε ηεο θπβέξλεζεο ε νπνία κέζσ ηνπ γεσξγηθνχ ζρεδίνπ δηαηεξνχζε 

θαη ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηεο παξαγσγήο.87 Οη αγξφηεο εθεί ήζειαλ λα ηνπο δηαλεκεζνχλ νη 

θιήξνη θαη λα θαιιηεξγήζεη ν θαζέλαο ηνλ δηθφ ηνπ. Καηάθεξαλ φκσο λα εθκεηαιιεπηνχλ 

ηελ θπβεξλεηηθή πξφηαζε γηα ηελ νκαδηθή θαιιηέξγεηα θαη λα εμαζθαιίζνπλ κέξνο ησλ 

εμφδσλ γηα έλα βαζχ φξγσκα νιφθιεξνπ ηνπ ηζηθιηθηνχ.88 Με ηελ απνηπρία ηεο πξψηεο θαη 

κνλαδηθήο νκαδηθήο ζπνξάο ζε ιηγφηεξν απφ ηξεηο κήλεο κεηά ηελ ίδξπζε ηεο πλεξγαηηθήο 

Έπαπιεο Πνηίκσλ Πέγεηαο, νη θιήξνη δηαλεκήζεθαλ θαη ε ζπιινγηθφηεηα πεξηνξίζηεθε 

βαζηθά ζην ελνίθην θαη ζηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ. 
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ηηο άιιεο ζπλεξγαηηθέο ελψζεηο φκσο, πνπ ιεηηνχξγεζαλ έζησ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 

σο θνιιεθηίβεο, ηφζν ε παξαγσγή φζν θαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ γηλφηαλ εμνινθιήξνπ ζε 

ζπιινγηθή βάζε θαη, έηζη, ε εηαηξεία δελ θάληαδε ζαλ κηα εμσηεξηθή νληφηεηα ζηε ζρέζε κε 

ηα κέιε ηεο. Γελ ηέζεθε, δειαδή, ην ζέκα ηεο δπλεηηθήο απφθιηζεο κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη 

ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο, φπσο ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ζηελ πεξίπησζε ησλ Πνηίκσλ, αλ 

θάπνηνο έκπνξνο πξφζθεξε θαιχηεξεο ηηκέο απφ ηε ζπλεξγαηηθή εηαηξεία γηα ηε ζνδεηά 

θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο. Πέξαλ απφ ηε ζπιινγηθή ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη ηεο ζνδεηάο, 

ε θαζεκεξηλή επαθή κεηαμχ ησλ θνιιεθηηβηζηψλ, κέζα απφ ηελ νκαδηθή θαιιηέξγεηα, 

δεκηνπξγνχζε θαη ζηελνχο δεζκνχο θηιίαο νη νπνίνη δελ ήηαλ εχθνιν λα δηαζαιεπηνχλ. 

Βέβαηα, απηφ δελ ζήκαηλε φηη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ήηαλ ππνρξεσηηθφ ή 

κφληκν θαηλφκελν νηθνλνκηθά επηβεβιεκέλν. Σν θάζε κέινο είρε ην δηθαίσκα απνρψξεζεο 

απφ ηε ζπιινγηθφηεηα κε επηζηξνθή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ89, ην νπνίν είρε ζπλεηζθέξεη 

κε ηελ έληαμή ηνπ. Κάπνηνη εμάζθεζαλ ην δηθαίσκα ηεο απνρψξεζεο, θαζψο δελ άληεμαλ ηελ 

ζθιεξή δνπιεηά πνπ απαηηνχζαλ ηα πξψηα ρξφληα ηεο θνιιεθηηβηζηηθήο απφπεηξαο. “ηεο 

πξψηεο αξθέο πνπ εμεθηλήζακελ είρακελ ζθπν, ιαινχλ καο, ξε παηζθηά εκείο είκαζηελ ησλ 

γξακκάησλ ελ κπνξνχκελ κεο ηνλ ήιην, κεο ηνλ θαχζσλα λα βθάιινπκελ πέηξεο, είπακελ 

ηνπο εληάμεη παηζθηά ειεχζεξνη λα πάηε ζην θαιφ, ηδαη απνρσξήζαλ”.90 Απηνί πνπ ηνπο 

αλαπιήξσζαλ, φκσο, θαη γεληθά φζνη έκπαηλαλ ζηηο θνιιεθηίβεο ζε θαηνπηλφ ζηάδην έπξεπε 

λα πεξάζνπλ απφ κηα εμάκελε πεξίνδν δνθηκαζίαο κε ην ηέινο ηεο νπνίαο έπξεπε απηνί λα 

απνθαζίζνπλ αλ ήηαλ έηνηκνη γηα κηα ηέηνηα δέζκεπζε θαη νη παιηνί θνιιεθηηβηζηέο αλ ζα 

ηνπο απνδέρνληαλ ζηε ζπιινγηθφηεηα. 

 

Σα αξρηθά κέιε ησλ θνιιεθηηβψλ, κε εμαίξεζε ην Απγφξνπ, ήηαλ απνθιεηζηηθά άληξεο, κε 

ηηο γπλαίθεο λα πεξηνξίδνληαη θαη λνκηθά ζηνλ ππαιιειηθφ ξφιν. ηαδηαθά, φκσο, νη άληξεο 

επέηξεςαλ θαη ζηηο ζπδχγνπο ηνπο λα γίλνπλ κέηνρνη ηεο εηαηξείαο θαη λα έρνπλ έηζη ην 

δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν εμαζθνχληαλ βέβαηα 

απηφ ην δηθαίσκα ζηε πξάμε ή/θαη ζηε κλήκε ησλ γπλαηθψλ θαίλεηαη λα ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. 

“Δκείο νη γπλαίηδεο ελ είρακελ κεηνρέο, ςήθν ελ εςεθίδακελ”.91 “Δθάκλαλ ηα κφλνη ηνπο 

ηνχηα, ηνπο ιναξθαζκνχο” .92 Σν γεγνλφο φηη ηα κεξνθάκαηα ησλ γπλαηθψλ κειψλ ήηαλ 

ζηαζεξά ρακειφηεξα απφ απηά ησλ αληξψλ θαη ην γεγνλφο φηη ζε θακηά απφ ηηο θνιιεθηίβεο 

δελ ππήξρε γπλαίθα κέινο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο δείρλεη φηη παξά ηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβαιιφηαλ ζηα πιαίζηα ηνπ αξηζηεξνχ θηλήκαηνο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ν 

δξφκνο ήηαλ αθφκα καθξχο. πσο είρε παξαηεξήζεη θαη έλαο απφ ηνπο εγέηεο ηεο αξηζηεξάο 

ηεο Πάθνπ, ν Γηάλλεο νθφθιε ην Μάξηε ηνπ 1952: “Βαζηθά ην Κφκκα εμαθνινπζεί λα 

είλαη ζπληεξεηηθφ έλαληη ζηε γπλαίθα”.93 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην κεξνθάκαην ηεο 

γπλαίθαο δελ ππνινγηδφηαλ θαλ μερσξηζηά, αιιά πξνζηίζεην ζε απηφ πνπ έπαηξλε ν ζχδπγφο 
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ηεο,94 ν νπνίνο ζεσξνχληαλ θαη ν νηθνγελεηάξρεο, δηεπζχλσλ αξκφδηνο ηνπ θάζε 

λνηθνθπξηνχ κέζα ζηελ θνιιεθηίβα. Σν γεγνλφο φηη ε αληξνθξαηία ήηαλ βαζηά ξηδσκέλε ζε 

φια ηα επίπεδα, ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ζηηο κηζζνινγηθέο απνιαβέο, ζηηο πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο πέξαλ απφ ηα φξηα ηεο πξσηνπνξίαο ησλ θνιιεθηηβηζηψλ, ζέηεη γεληθφηεξα 

εξσηήκαηα γηα ηηο ζρέζεηο ησλ θχισλ ηελ επνρή απηή. Καη, παξά ηελ θεληξηθφηεηα ηνπ 

ζέκαηνο, ε ππάξρνπζα εκπεηξηθή έξεπλα είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 

Σν θάζε κέινο ήηαλ κέηνρνο κε δηθαίσκα ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην αξκφδην ζψκα 

γηα ηε ιήςε ζεκαληηθψλ θαη δεζκεπηηθψλ απνθάζεσλ. Απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε εθιεγφηαλ 

ε πεληακειήο επηηξνπή, πνπ θαζφξηδε ην γεσξγηθφ ζρέδην θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη 

ήηαλ επηθνξηηζκέλε κε ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηνπ αγξνθηήκαηνο. Οη γεληθέο ζπλειεχζεηο 

δελ ιάκβαλαλ ρψξα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ε ζχγθιηζή ηνπο γηλφηαλ ζπλήζσο ζε 

πεξηπηψζεηο ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. Δπνκέλσο, ν πνιηηηθφο ξφινο θαη ιφγνο ηεο 

επηηξνπήο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Αλακθίβνια ππήξραλ εγέηεο. Απφ πνχ πήγαδε, φκσο, 

πψο ζπγθξνηνχληαλ θαη πψο λνκηκνπνηνχληαλ ε εμνπζία ηνπο; 

 

ηελ Ολίζηα πξφεδξνο θαη ζρεηηθά αδηακθηζβήηεηνο αξρεγφο ήηαλ ν απηνδίδαθηνο εξγαην-

αγξφηεο θαη νξγαλσηηθφο ππξήλαο ηνπ ΑΚΔΛ, Υξίζηνο Κνπξηειιάξεο. Οη εγεηηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο είραλ αλαγλσξηζηεί θαη απφ ηε βξεηαληθή ζηξαηησηηθή ηεξαξρία, ε νπνία ηνλ 

πξνήγαγε ζε ινρία πξηλ ηνλ κεηαζέζεη καδί κε άιινπο ζην ζηξαηφπεδν ηεο Υαηάπα ζηελ 

έξεκν ηεο Αηγχπηνπ, κεηά απφ ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ ζηξαηησηψλ γηα ηελ απνζηξάηεπζε. 

ηηο άιιεο ηξεηο θνιιεθηίβεο δελ θαίλεηαη λα ππήξρε αλάινγν θαηλφκελν. ηα Πεξβφιηα 

ππήξμαλ ηξεηο πξνέδξνη – ν νηθνδφκνο Γηψξγνο Λεβέληεο, ν νπνίνο είρε “εληνπηζηεί” θαη 

ζηαιεί εμνξία ζηελ Παλαγηά ηεο Πάθνπ απφ ηηο απνηθηαθέο αξρέο,95 ν επίζεο νηθνδφκνο 

θνκκνπληζηήο Αλδξέαο Μελά, ν νπνίνο απνβιήζεθε ην 1953 “ιφγσ ηεο θαθήο αληη-

ζπλεξγαηηθήο ζηάζεο ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη ηεο αδπλακίαο ηνπ λα θνληξνιάξεη ην ζπίηη 

ηνπ”96 θαη, ηέινο, ν Γηψξγνο Υεηκσλίδεο, εξγάηεο απφ ηελ Πχια. ηα Κνχθιηα ηεο Πάθνπ 

πξφεδξνο ήηαλ ν Λντδνο Παπαδφπνπινο απφ ηε Υιψξαθα, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ ΑΚΔΛ, ν 

νπνίνο είρε εθιεγεί πξψηνο Δπαξρηαθφο Γξακκαηέαο ηεο ΔΑΚ Πάθνπ. Ο Παπαδφπνπινο 

ήηαλ “ππεχζπλνο επί ησλ πσιήζεσλ”, φκσο βξηζθφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ απφζηξαην 

γξακκαηέα Κσλζηαληίλνπ, πνπ ήηαλ “ζηε δνπιεηά”.97 ην Απγφξνπ πξφεδξνο ήηαλ ν 

απφζηξαηνο νηθνδφκνο Γηψξγνο Φσηίνπ, γξακκαηέαο ν Κψζηαο Δπζπκίνπ98, αιιά 

“ππεχζπλνο ησλ γεσξγηθψλ δνπιεηψλ” ν γεσξγφο Γηψξγνο Κανχιιαο, ηδξπηηθφ κέινο θαη 

ηακίαο ηεο ΔΑΚ Ακκνρψζηνπ99, ν νπνίνο είρε βάιεη θαη ππνζήθε ηα ρσξάθηα ηνπ καδί κε 

ηελ αδεξθή ηνπ, γηα λα πάξνπλ ην αξρηθφ δάλεην απφ ηε Γεσξγηθή Σξάπεδα.100 

 

Παξφιν πνπ νη φπνηεο γεληθεχζεηο είλαη παξαθηλδπλεπκέλεο, δελ κπνξνχκε λα αθήζνπκε ην 
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λεπξαιγηθφ δήηεκα ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ ζηηο θνιιεθηίβεο, ρσξίο λα ζέζνπκε 

ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο παξάκεηξνπο γηα ηελ απάληεζή ηνπ. Ο αλαιπηηθφο ζηφρνο εδψ δελ είλαη 

ηφζν νη ηεξαξρίεο ηεο θνιιεθηηβίζηηθεο θαζεκεξηλφηεηαο φζν ε ινγηθή ηνπο. Πνηνη ήηαλ νη 

παξάγνληεο πνπ πξνζέδηδαλ θχξνο/ζηάηνπο ζε θάπνηνπο θνιιεθηηβηζηέο θαη φρη ζε άιινπο 

θαη πνηα ήηαλ ηα θξηηήξηα ηεο αιιειν-αμηνιφγεζεο ησλ θνιιεθηηβηζηψλ; Αλακθίβνια ε 

εξγαηηθφηεηα θαη ε αληνρή, ε ηερληθή θαηάξηηζε ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη ην ςπρηθφ 

ζζέλνο ππήξμαλ βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ. 

Σα πξφηππα ηεο “αηζάιηλεο πεηζαξρίαο”, ηεο “εζεινληηθήο δνπιεηάο”, ηεο “νξγάλσζεο” θαη 

ηεο “εηδίθεπζεο” θαίλεηαη λα ήηαλ δεδνκέλα101 ζε φιεο ηηο θνιιεθηίβεο. Καη αλ νη αμίεο 

απηέο καο παξαπέκπνπλ ζε κηα εζηθή ηεο εξγαζίαο βαζηζκέλε ζηελ πιηθή αλαγθαηφηεηα ηεο 

θεθαιαηνπνίεζεο, απηή δελ κπνξεί λα ηδσζεί έμσ απφ ην επξχηεξν ηεο ςπρξνπνιεκηθφ 

πνιηηηθφ πιαίζην. 

 

Οη θνιιεθηίβεο δελ ήηαλ απιά ζπιινγηθά δηαρεηξηδφκελεο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Απνηεινχζαλ θππξηαθέο κνξθέο ζπκκεηνρήο ζην παγθφζκην ζνζηαιηζηηθφ ζηξαηφπεδν. Ζ 

παγθφζκηα απηή ηδενινγηθή ζχγθξνπζε έπαηξλε ζπρλά κπζηθέο δηαζηάζεηο ζηηο ζηήιεο ησλ 

εθεκεξίδσλ ηεο αξηζηεξάο θαη ηεο δεμηάο: νη κελ κηινχζαλ γηα ηελ “αγξνηηθή αλφξζσζε ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε”102 θαη γηα ην ςειφ βηνηηθφ επίπεδν “ζην θνιρφδ Βνξνζίινθ”103, νη δε 

γηα ηε “λέα ζνβηεηηθή εθζηξαηεία ελαληίνλ ησλ αγξνηψλ”,104 βεβαηψλνληαο ηνπο Κχπξηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπο πσο “δελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα είλαη επηπρηζκέλνο ζηε Ρσζζία”105 θαη 

πσο δηεμάγεηαη έλαο ζησπειφο πφιεκνο ησλ αγξνηψλ ελάληηα ζηνλ θνιιεθηηβηζκφ.106 Γηα 

ηνπο Κχπξηνπο θνιιεθηηβηζηέο, ε απφδεημε ηεο αλσηεξφηεηαο ηνπ “θνιιεθηηβηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο” ζπληζηνχζε φρη απιά νηθνλνκηθή “αλάγθε” αιιά θαη πνιηηηθφ “θαζήθνλ”. Δδψ 

βξίζθνληαη ηφζν νη ξίδεο ηεο ζηνραλνβίηηθεο έκθαζεο ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

φζν θαη ε πίθξα ηεο ηειηθήο απνηπρίαο. “Δδψζακελ ηα κνχηξα καο ηδαη εζπάζακελ ηα, ηδαη 

λνκίδσ πσο επξνζβάιακελ ην ζεζκφ ηεο θνιιεθηίβαο.”107 

 

Δ. Δπίλογος 

 

“ιε ε ηζηνξία εμαξηάηαη ηειηθά απφ ηνλ θνηλσληθφ ηεο ζθνπφ”108 

 

Απηή ε εξγαζία απνηειεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε θαη δελ ζεσξεί φηη έρεη αλαιχζεη φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ. Αλαγλσξίδεη φηη νπζηαζηηθά ζέκαηα, φπσο νη ζρέζεηο ησλ 

θνιιεθηηβψλ κε ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θχισλ ζηηο θνιιεθηίβεο 

θαη ζηελ χζηεξε απνηθηνθξαηία, ζρνιηάζηεθαλ αθξνζηγψο, ελψ ην δηεζλέο θαη πεξηθεξεηαθφ 

γίγλεζζαη θαη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο έκεηλε, ζε κεγάιν βαζκφ, έμσ απφ ηελ αλάιπζε. Οη 

πεξηνξηζκνί ζηε ζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ αλαιπηηθή εκβάζπλζε ηεο εξγαζίαο ηέζεθαλ, 
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ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ην εκπεηξηθφ ηεο δείγκα θαη ηα ρσξν-ρξνληθά ηεο πιαίζηα. Μέζα απφ 

κηα πην εθηεηακέλε εκπεηξηθή θαη ζεσξεηηθή έξεπλα, ε θππξηαθή απηή εκπεηξία ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα ζπγθξηζεί θαη λα αληηπαξαβιεζεί κε παξφκνηα θαηλφκελα ζε άιιεο ρψξεο. Δδψ 

ηα ζνβηεηηθά θνιρφδ θαη ηα εβξατθά θηπνχηο, απφ ηε κηα, θαη νη θνπεξαηίβεο ζηηο βξεηαληθέο 

απνηθίεο ηεο ηλδηθήο ρεξζνλήζνπ, απφ ηελ άιιε, ίζσο λα είλαη ε θαιχηεξε αθεηεξία, θαζψο 

ηα πξψηα δχν θαίλεηαη λα ελέπλεπζαλ ηελ θππξηαθή απφπεηξα, ελψ νη ηειεπηαίεο θαίλεηαη λα 

πξνζνκνίαδαλ γεληθφηεξα κε ην θππξηαθφ ζπλεξγαηηθφ θίλεκα θαη ην απνηθηαθφ ηνπ πιαίζην. 

Πην νπζηαζηηθά, φκσο, κηα πην εθηεηακέλε εκπεηξηθή θαη ζεσξεηηθή έξεπλα ζα ήηαλ ρξήζηκν 

λα εζηηάζεη ζην δήηεκα ηνπ θχινπ θαη ησλ δηαιεθηηθψλ ηνπ, έηζη ψζηε λα αλαδεηρηεί θαη ε 

άιιε φςε ηεο κεηάβαζεο ζηελ θαπηηαιηζηηθή λενηεξηθφηεηα. 

 

ε απηή ηελ εξγαζία ν ζηφρνο ήηαλ ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ δεκηνπξγίαο, 

ηνπ θνηλσληθνχ λνήκαηνο θαη ησλ πνιηηηθψλ πξνεθηάζεσλ ηεο θνιιεθηηβηζηηθήο απφπεηξαο 

ζηελ Κχπξν. Οη αγξνηηθέο θνιιεθηίβεο πξνζεγγίζηεθαλ σο ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξάμε 

κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο. Καη σο ηέηνηα κπνξεί λα καο 

πιεξνθνξήζεη φρη ηφζν γηα θάπνηα αθεξεκέλε ηδέα πνπ ιέγεηαη "θνιιεθηηβηζηηθφ ζχζηεκα" 

φζν γηα κηα δηαζηαχξσζε ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο κε ηνπο ζεζκνχο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ 

ζπλεξγαηηζκνχ ζηελ Κχπξν ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο. Ζ έλλνηα 

ηνπ πβξηδίνπ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ησλ αγξνηηθψλ θνιιεθηηβψλ, 

ηελ αξηζηεξή θνζκναληίιεςε θαη ηε ζπλεξγαηηθή πξαθηηθή, αιιά θαη ζηελ ηζηνξηθφηεηά 

ηνπο σο κνξθέο αληαγσληζηηθήο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

λενηεξηθφηεηαο. Οη αγξνηηθέο θνιιεθηίβεο ππήξμαλ κηα πξσηνβνπιία ακθηζβήηεζεο ηεο 

ηδηνθηεζίαο κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ ηδηνθηεζία – ακθηζβήηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ κέζα απφ ηελ 

ίδηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε. Καη σο ηέηνηεο απνηεινχλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα ιεπηνκέξεηα 

ζην πεξηζψξην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνιεηαξηνπνίεζεο θαη ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ 

ζηελ Κχπξν. 
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1Αξρείν Τπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, ζην εμήο Αξρείν 

Τ.Δ.Α..Δ., 62/46 Καλνληζκνί ηεο πλεξγαηηθήο Έπαπιεο Ολήζηαο ΛΣΓ. 

2Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθε ζε κηα πξψηκε κνξθή ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ ζηελ 

Αζήλα, ην Μάξηε ηνπ 2006. 

3Ο δηάινγνο κε ηνλ Αληξέα Παλαγηψηνπ ππήξμε ζεκαληηθφο γηα ηε δηακφξθσζε απηήο ηεο 

εξγαζίαο. 

4Οη ζπλεληεχμεηο ιήθζεθαλ ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΠΔΝΔΚ γηα ην Αξρείν 

Πξνθνξηθήο Παξάδνζεο (ΑΠΠ) ηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ. 

5Γηα ηελ θνιιεθηίβα ηεο Ολίζηαο ζπλέληεπμε κε ην Υξίζην Κνπξηειιάξε, ηνλ Αληψλε 

http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote1anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote2anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote3anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote4anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote5anc


Κφθθηλν θαη ηε αιψκε Μνχδνπξα. Γηα ηελ θνιιεθηίβα ησλ Πεξβνιηψλ ζπλέληεπμε κε ηνπο 

άββα θαη Παλαγηψηε Κσλζηαληίλνπ θαη ην Υξίζην Ρνπζή. ηα Πεξβφιηα ζπλέληεπμε, 

επίζεο, κε ην Μήηζην Παζηνπξηίδε. Γηα ηελ θνιιεθηίβα ηνπ Ξεξνχ ζηα Κνχθιηα ηεο Πάθνπ 

ζπλέληεπμε κε ηνπο Υακπή Ησάλλνπ, Γηαλλή Γηαλλή θαη Δπξηδίθε Γηαλλή, ηνλ Κπξηάθν 

Κσλζηαληίλνπ θαη ηε Μπξηάλζε Βξπψλε. Γηα ηελ θνιιεθηίβα ηνπ Απγφξνπ ζπλέληεπμε κε ην 

Γηψξγν Φσηίνπ θαη ηνλ Σξχθσλα Κανχιια. πλέληεπμε, επίζεο, κε ην Γεψξγην Υαηδεληθφια 

απφ ηα Πφηηκα ηεο Πέγεηαο. 

6Karl Marx, The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, 1852 ζην Robert C. Tucker, The 

Marx-Engels reader, second edition, New York, Princeton University: Norton, 1978, ζ. 595. 

7Αξρηθά απηφ γηλφηαλ κε ην θάςηκν πέηξαο απφ ηνλ Πεληαδάθηπιν ζε παξαδνζηαθά πέηξηλα 

θακίληα. Σν 1958 δεκηνπξγήζεθε πςηθάκηλνο δηαξθνχο θαχζεο κέζα απφ ζπλεηαηξηζκφ κε 

ηδηψηεο θαη αλαβαζκίζηεθε ε παξαγσγή. Αξγφηεξα κεηά ηε εγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο ιφγσ 

ησλ ζπγθξνχζεσλ, νη Οληζηάηεο δεκηνχξγεζαλ εξγνζηάζην κεηαπνίεζεο θαη δεπηεξνγελνχο 

επεμεξγαζίαο αζβέζηε ζηε Μηα Μειηά. Κχπξνο Κνπξηειιάξεο, Οη πξσηνπφξνη, Λεπθσζία, 

Έθδνζε Παγθχπξηαο πλεξγαηηθήο Οκνζπνλδίαο, 1996. 

8Immanuel Wallerstein, The Modern World-System III: The Second Era of Great Expansion 

of Capitalist World-Economy, San Diego: Academic Press, 1989. 

9Michael Attalides, Social change and Urbanisation in Cyprus: a study of Nicosia, Nicosia: 

Social Research Centre, 1981. 

10Peter Loizos, Unofficial Views, "Cyprus 1878-1955: structural change and its contribution 

to changing relations of authority", Cyprus: Intercollege Press, 2001 [1985], ζζ.127-140. 
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Δξεπλψλ, 2000. 

12Aληξέαο Παλαγηψηνπ, πλνξηαθέο εκπεηξίεο - εξκελεχνληαο ηνλ παηξησηηζκφ ηεο 

θππξηαθήο αξηζηεξάο, Αζήλα: Νήζνο, 2005 θαη Andreas Panayiotou, Lenin in the coffeeshop, 

Postcolonial studies, Vol 9, n. 3, 2005. 

13Andreas Panayiotou, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Island Radicals, 1999 θαη 

Καηζηανχλεο, φ.π., ζζ. 25-26, 49-51. 
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16Απηφζη. 
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18 Απηφζη. 
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21 Ζ επίδξαζε πνπ είρε ην Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν (ΔΑΜ.) ζηελ θππξηαθή 

αξηζηεξά ππήξμε ζεκαληηθή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αξηζηεξφ ηχπν ηεο επνρήο. ηε 

ζπλέληεπμε ηνπ ζηηο 16/01/06 ν θνιιεθηηβηζηήο ηεο Ολίζηαο Αληψλεο Κφθθηλνο αλαθέξεη 

πσο ην 1946 μεθηλνχζαλ λα πάλε ζηελ δνπιεηά ηξαγνπδψληαο πξννδεπηηθά ηξαγνχδηα ηνπ 
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ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 κέζα απφ ηελ έλνπιε δξάζε ηεο ΔΟΚΑ, ηεο Απνηθηαθήο Αζηπλνκίαο 

θαη ηεο ΣΜΣ. 
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απφ 28 000 ηφλνπο ην 1950 ζε 38 000 ηφλνπο ην 1953. Κξαηηθφ Αξρείν, Secretariat Archive 

1, 1508/1955, Economic Survey 1954, ζ. 6. 

26Demetris Christodoulou, The evolution of the rural land use pattern in Cyprus, 
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27Απηφζη, ζζ. 121-122. 
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29Υαηδηκαηζαίνο Υαηδεληθφια, Οη αγξφηεο ηεο Κχπξνπ, 1945, ζ. 20. Ο αγξνηηθφο απηφο 

εγέηεο μεθίλεζε απφ ηελ Παλαγξνηηθή Έλσζε Κχπξνπ (ΠΔΚ), αιιά κεηά πξνζρψξεζε ζηελ 

Αξηζηεξά θαη εθιέγεθε γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Έλσζε αγξνηψλ Κχπξνπ (ΔΑΚ) κε ηελ 

ίδξπζή ηεο ην 1946. Σν βηβιίν ηνπ βξίζθεηαη ζην δηαδχρηην ζηε 

ζειίδαhttp://www.argaki.com/. 

30Γηα ηε καξμηαθή έλλνηα ηεο ηππηθήο θαη πξαγκαηηθήο ππαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 

βιέπε Michael Hardt and Antonio Negri, Labour of Dionysus, Minneapolis: University of 

Minesota Press, 1994, θαη Empire, Cambridge: Harvard University Press, 2000. 

31Καηζηανχλεο, φ.π., ζ. 74. 

32E. P. Thompson, The making of the English working class, Preface, London, 1963. 

33Υξίζηνο Πέηαο, Σν θίλεκα ησλ κνξθσηηθψλ ζπιιφγσλ 1939-1945, Λεπθσζία, 1992. 

34Σεχθξνο Αλζίαο, Ζ αγξνηηθή καο άλνδνο - Γηάιεμε απάλσ ζηα ζχγρξνλα αγξνηηθά 

δεηήκαηα, Κχπξνο, 1943. 
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35Γηαλλήο ηνπ Υαξαιακπή, δηήγεζε Αληψλεο Κφθθηλνο, φ.π. 

36Υξίζηνο Ρνπζήο, θνιιεθηίβα Πεξβνιηψλ ,(ζπλέληεπμε 5/5/05). 

37Υακπήο Ησάλλνπ απφ Υιψξαθα, θνιιεθηίβα ηνπ Ξεξνχ ζηα Κνχθιηα ηεο Πάθνπ, 

(ζπλέληεπμε 2/6/05). 

38Βιέπε γεληθά Αλεμάξηεηνο θαη Αγξνηηθή Δπηζεψξεζε ηεο ΔΑΚ. Κάπνηνη θνιιεθηηβηζηέο, 

φπσο ν Υακπήο Ησάλλνπ ηνπ Ξεξνχ Πάθνπ θαη ν Σξχθσλαο Κανχιιαο ηνπ Απγφξνπ 

ζπκνχληαη λα έρνπλ δεη ζην ζχιινγν ηνπ ρσξηνχ ηνπο θαη έγρξσκα πεξηνδηθά απφ ηελ 

Δ...Γ. κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά. ην ΑΚΔΛ εληνπίζηεθε ην δηήγεκα Κνιρφδληθε Εσή, 

Νέα Διιάδα, 1951. 

39πλεληεχμεηο κε ηνπο Οληζηάηεο θνιιεθηηβηζηέο Υξίζην Κνπξηειιάξε, (ζπλέληεπμε 

31/01/05) θαη Αληψλε Κφθθηλν, φ.π. 

40Γεψξγηνο Φσηίνπ, θνιιεθηίβα ηνπ Απγφξνπ, (ζπλέληεπμε 01/03/05). 

41 ηα πιαίζηα ηνπ αγψλα απηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε εμέγεξζε κεγάιεο νκάδαο Κππξίσλ 

εζεινληψλ ζηξαηησηψλ, νη νπνίνη αξλήζεθαλ λα κεηαβνχλ μαλά ζηελ Αίγππην κεηά ην ηέινο 

ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ εμέγεξζε θαηαζηάιεθε απφ ηε βξεηαληθή ζηξαηησηηθή 

ηεξαξρία, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε Ηλδψλ ζηξαηησηψλ θαη ζεκαδεχηεθε απφ ηε δνινθνλία ηνπ 

Σάθε Κπζξεψηε. Γηα ηνλ αγψλα γηα ηελ απνζηξάηεπζε βιέπε Μηράιεο Πνπκπνπξήο, 

Λαβσκέλε Πξνζθνξά, 1996. Ζ Έλσζε Απνζηξάησλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηνλ 

αγψλα γηα ηελ απνζηξάηεπζε, παξείρε νξγαλσηηθή ζηήξημε ζηελ πξψηε θνιιεθηηβηζηηθή 

απφπεηξα ζχκθσλα θαη κε ηνλ Αληψλε Κφθθηλν, φ.π. 

42Υξίζηνο Κνπξηειάξεο, φ.π., Αληψλεο Κφθθηλνο , φ.π. 

43πλέληεπμε κε Xξίζην Κνπξηειιάξε, φ.π. θαη πην παιηά ηνπ ζπλέληεπμε ζην ΑΠΠ. 

44Αληψλεο Κφθθηλνο, φ.π.. 

45Υξίζηνο Κνπξηειάξεο, φ.π.. Παξαηίζεηαη επίζεο θαη ζην Κχπξνο Κνπξηειιάξεο, φ.π. 

46Αξρείν Τ.Δ.Α..Δ, 72/47, Δπηζηνιή ΔΑΚ πξνο Έθνξν πλεξγαηηθψλ Πηζησηηθψλ 

Δηαηξεηψλ, 15 επηεκβξίνπ 1947. 

47ε θάπνηεο απφ ηηο εθδειψζεηο ζπλειήθζεθαλ θαη θπιαθίζηεθαλ θαη ππξήλεο κέιε ηεο 

ΔΑΚ. Δ' πλέδξην ΔΚΑ, Δηθνζη-πέληε ρξφληα δξάζεο γηα ηελ αγξνηηά, Μάξηεο 1971, ζ. 21. 

48Αλεμάξηεηνο, 20 Μαξηίνπ 1948, Η. Νηθνιάνπ (Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΑΚ), “Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ηα θαζήθνληα ηνπ ιανχ”. 

49Γηα ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε θαη ζεκαζία ησλ απεξγηψλ απηψλ βιέπε Καηζηανχλεο, φ.π., 

488-495. 

50Αλεμάξηεηνο, 2 Οθησβξίνπ 1948, Η. Νηθνιάνπ (Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΑΚ), “Ζ φμπλζηο 

ησλ ηαμηθψλ αληηζέζεσλ θαη ην αγξνηηθφλ καο πξφβιεκα”. 

51Κξαηηθφ Αξρείν, Secretariat Archive 1, εκείσκα ηνπ Γηνηεθεηή Λάξλαθαο πξνο ηνλ 

Απνηθηαθφ Γξακκαηέα, 16 Ηνπλίνπ 1952. 

52Μήηζηνο Παζηνπξηίδεο απφ Πεξβφιηα, (ζπλέληεπμε 20/4/05). 
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53Απηφζη θαη Υξίζηνο Ρνπζήο, φ.π. 

54Κξαηηθφ Αξρείν, V40/162, Δηήζηα Έθζεζε Σκήκαηνο πλεξγαηηζκνχ, 1947. 

55Καηζηανχλεο, φ.π., ζζ. 169-170. 

56Κξαηηθφ Αξρείν, Secretariat Archive 1/1088/1927/2, Δπηζηνιή Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

ΑΚΔΛ πξνο Κπβεξλήηε, 1ε Γεθεκβξίνπ 1943. 

57 Θεσξεηηθφο Γεκνθξάηεο, Αχγνπζηνο 1949, "Πνιηηηθή εηζήγεζε Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 

πξνο ην Έθην Παγθχπξην πλέδξην ηνπ ΑΚΔΛ". 

58 Θεσξεηηθφο Γεκνθξάηεο, Γελάξεο 1949, ππνγξαθή Α-Χ, "Ζ αγξνηηθή ηάμε ζηα πξφζπξα 

ηεο νινθιεξσηηθήο ρξεσθνπίαο". Δδψ αλαθέξνληαη ελληά κέηξα ηα νπνία είλαη 

“πξαγκαηνπνηήζηκα [αθφκα] θαη θάησ απφ έλα θαπηηαιηζηηθφ θαζεζηψο” σο κεηαβαηηθή 
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59Αλεμάξηεηνο, 23 Φεβξνπαξίνπ 1949, Υξ. αββίδεο, “Πξνο ην Γ΄ πλέδξην ηεο ΔΑΚ”. 

60πλέληεπμε κε Υακπή Ησάλλνπ, φ.π. 

61 Κπξηάθνο Κσλζηαληίλνπ, θνιιεθηίβα ηνπ Ξεξνχ, (ζπλέληεπμε 02/06/05). 

62πλεληεχμεηο κε Κπξηάθν Κσλζηαληίλνπ θαη Υακπή Ησάλλνπ, φ.π.. 

63 Σν γεγνλφο φηη ν πξψηνο θάθεινο ηεο εηαηξείαο (55/49/1) δελ εληνπίζηεθε ζην Αξρείν 

Τ.Δ.Α..Δ πεξηνξίδεη ηελ εκπεηξηθή βάζε θαη, επνκέλσο, ηελ εθηεηακέλε αλάπηπμε ηνπ 

επηρεηξήκαηνο. 

64Christodoulou, φ.π., ζ. 78. 

65Βέβαηα ην θίλεκα ησλ αγξνηνκνξθσηηθψλ ζπιιφγσλ, θαζψο θαη ην δηάδνρν ηνπ 
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Πάθνπ 
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Γεσξγηθέο Δλψζεηο. 
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committee, 6 Ηαλνπαξίνπ 1951. 

69Γεψξγηνο Υαηδεληθφια, πλεξγαηηθή Έπαπιε Πνηίκσλ Πέγεηαο, (ζπλέληεπμε 23/6/05). 

70Αλεμάξηεηνο, 20 Ννεκβξίνπ 1950, Γηάλλεο νθφθιε, "Οκαδηθή θαιιηέξγεηα, Πξνο ηελ 

Σέηαξηε Δπαξρηαθή πλδηάζθεςε ηεο ΔΑΚ Πάθνπ". 
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72Αγξνηηθή Δπηζεψξεζε, Οθηψβξεο 1951, εηδηθή έθδνζε γηα ηα πεληάρξνλα, ππνγξαθή 

ΔΑΚίηεο, “Ζ Έλσζε Αγξνηψλ Κχπξνπ θαη ην θίλεκα ησλ θνιιεθηηβψλ”. 

73Αξρείν Τ.Δ.Α..Δ. 23/51, εκείσκα πξνο Γηνηθεηή Ακκνρψζηνπ, 12 Φεβξνπαξίνπ 1952. 

74Σξχθσλαο Κανχιιαο, θνιιεθηίβα ηνπ Απγφξνπ, (ζπλέληεπμε 10/06/05). 

http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote53anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote54anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote55anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote56anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote57anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote58anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote59anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote60anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote61anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote62anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote63anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote64anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote65anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote66anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote67anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote68anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote69anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote70anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote71anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote72anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote73anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote74anc


75Αξρείν Τ.Δ.Α..Δ. 23/51, Έθζεζηο Δμειέγμεσο, 4/6/53. 

76Σξχθσλαο Κανχιιαο, φ.π. 

77Peter Loizos, Unofficial Views, "Cyprus 1878-1955: structural change and its contribution 

to changing relations of authority", Cyprus: Intercollege Press, 2001 [1985], ζζ.127-140. 

78Σξχθσλαο Κανχιιαο, φ.π. 

79Παλαγηψηνπ, Lenin in the coffeeshop, Postcolonial Studies, Vol.9, no.3, 2005. 

80Σξχθσλαο Κανχιιαο, φ.π. 

81"Οη ζπλεξγαηηθέο γεσξγηθέο ελψζεηο δελ είλαη εχθνιεο θαη ε ιεηηνπξγία θαη ε νηθνλνκία 

ησλ ησξηλψλ πεηξακάησλ ζα πξέπεη λα κειεηεζεί πξνζεθηηθά πξηλ δεκηνπξγεζνχλ άιιεο 

ελψζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ". Κξαηηθφ Αξρείν, Secretariat Archive 1 1712/1950, εκείσκα 

Δθφξνπ πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ πξνο Απνηθηαθφ Γξακκαηέα, Γηα ηελ κειινληηθή πνιηηηθή 

ηνπ Σκήκαηνο πλεξγαηηζκνχ, 10 Ηαλνπαξίνπ 1951, ζ.3. 

82 πλήζσο επξφθεηην γηα γπλαίθεο, νη νπνίεο εξγάδνληαλ κε πην ρακειά κεξνθάκαηα. 

83Υξίζηνο Ρνπζήο, φ.π. 

84Andreas Panayiotou, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Island Radicals, 1999. 

85Ίζσο λα κελ είλαη ηπραίν θαη ην γεγνλφο φηη ν εγέηεο ηνπ ΑΚΔΛ απφ ην 1988 κέρξη 

ζήκεξα θαηάγεηαη απφ ην Γίθσκν θαη κεγάισζε ζηνλ άκεζν ρψξν ηεο ηδενινγηθήο επίδξαζεο 

θαη επηξξνήο ηεο Ολίζηαο. 

86πκθσλία ελνηθηνζηαζίνπ κε εκεξνκελία 23 Οθησβξίνπ 1950 απφ ην αξρείν ηεο 

πλεξγαηηθήο Έπαπιεο Πνηίκσλ ζηελ Πέγεηα. 

87πλέληεπμε κε Γεψξγην Υαηδεληθφια γηα ην ξφιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο 

Γεσξγίαο, φ.π.. 

88Πξαθηηθά ζπλεδξηψλ ηεο επηηξνπήο ηεο πλεξγαηηθήο Έπαπιεο Πνηίκσλ Πέγεηαο 22 

Οθησβξίνπ 1950 θαη 5 Ννεκβξίνπ 1950 απφ ην αξρείν ηεο πλεξγαηηθήο Έπαπιεο Πνηίκσλ 

ζηελ Πέγεηα. 

89ρη φκσο θαη ηεο ζπζζσξεπκέλεο ππεξαμίαο ηνπ. πλέληεπμε κε Υακπή Ησάλλνπ, φ.π. 

90Αληψλεο Κφθθηλνο, φ.π. 

91αιψκε Μνχδνπξα, θνιιεθηίβα Ολίζηαο, (ζπλέληεπμε 13/06/05). 

92Μπξηάλζε Βξπψλε, θνιιεθηίβα Ξεξνχ, (ζπλέληεπμε 23/06/05). 

93Θεσξεηηθφο Γεκνθξάηεο, Μάξηεο 1952, Γηάλλεο νθφθιε, "Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γπλαηθείνπ θηλήκαηνο ζηελ Κχπξν". 

94πλέληεπμε κε Μπξηάλζε Βξπψλε, φ.π. 

95πλεληεχμεηο κε Μήηζην Παζηνπξηίδε, φ.π. θαη Υξίζην Ρνπζή, φ.π. 

96Αξρείν Τ.Δ.Α..Δ., 72/47, πλεξγαηηθή Έπαπιε Πεξβνιηψλ, Πξαθηηθά ρξνληάηηθεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ, 30/6/53. 

97πλεληέπμεηο κε Γηαλλή (θαη Δπξηδίθε) Γηαλλή θαη Υακπή Ησάλλνπ θαη Κπξηάθν 

Κσλζηαληίλνπ, φ.π. 

http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote75anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote76anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote77anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote78anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote79anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote80anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote81anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote82anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote83anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote84anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote85anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote86anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote87anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote88anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote89anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote90anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote91anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote92anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote93anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote94anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote95anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote96anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote97anc


98Αξρείν Τ.Δ.Α..Δ., 23/51, πλεξγαηηθή Έπαπιε Απγφξνπ, Πξαθηηθά, επηζηνιέο. 

99Νεφθπηνο Ζιία, Σν Αγξνηηθφ καο θίλεκα, 2000, ζ. 72. 

100πλέληεπμε κε Σξχθσλα Κανχιια, φ.π. 

101 Σα πξφηππα απηά εκθαλίδνληαη είηε σο πνιηηηθνί ζηφρνη είηε θαη σο πιαίζην/κέηξν 

αμηνιφγεζεο ησλ θνιιεθηηβηζηψλ, ηφζν ζην γξαπηφ φζν θαη ζηνλ πξνθνξηθφ εκπεηξηθφ ιφγν 

γηα θαη ζε ζρέζε κε ηηο θνιιεθηίβεο. 

102 Αλεμάξηεηνο, 16 Οθησβξίνπ 1950. 

103 Απηφζη, 7 Γεθεκβξίνπ 1953. 

104 Αγξνηηθή, Οθηψβξηνο 1951. 

105 Απηφζη, Φεβξάξεο 1951, Μάξηεο 1951. 

106 Απηφζη, Μάξηεο – Απξίιεο 1954, "Οη ρσξηθνί θαη ηα θνιρφδ ζηε Ρσζζία." 

107 Σξχθσλαο Κανχιιαο, φ.π. 

108 Paul Thompson, The voice of the past: Oral history, Oxford: Oxford University Press, 

1988. 

 

http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote98anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote99anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote100anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote101anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote102anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote103anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote104anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote105anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote106anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote107anc
http://www2.blogger.com/post-create.g?blogID=8760662856647930120#sdfootnote108anc

